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Szanowny Kliencie,
Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Tym 
wszystkim, którzy współpracują z nami od wielu lat. 
Podziękować za dotychczasową lojalność, za to, że je-
steśmy razem kolejny sezon. Natomiast Tym wszyst-
kim, którzy po raz pierwszy sięgnęli po nasz katalog 
i  zastanawiają się nad rozpoczęciem współpracy, 
życzę ciekawej lektury i dziękuję za zainteresowanie. 

Wiem, że zaufanie jakim cieszy się nasza oferta oraz jej popularność, mogły 
zostać wypracowane tylko dzięki naszej dotychczasowej kooperacji.

Oferta produktowa, rozwiązania, które Państwo zobaczycie na łamach tego 
wydania, stanowią z pewnością odpowiedź na patogeny i szkodniki trapiące 
uprawy, ale są także kompromisem, który zawieramy w trosce o środowisko 
naturalne i różnorodność gatunkową. Kompromis, który narzuca nam nasza 
wspólnota, rozporządzenia unijne, które wykluczają ze stosowania całą gamę 
preparatów, wiemy że jest to nieodzowne dla środowiska.

Jako firma szczycimy się tym, że w pełni działamy z poszanowaniem wspól-
nych wartości i chętnie wpisujemy się w pracę nad poprawą, nie tylko efektyw-
ności, ale także warunków życia, które są ściśle związane z jakością naszego 
klimatu, bezpośredniego otoczenia oraz warunków rolno-środowiskowych. 
Nasz zespół tworząc ofertę produktową kierował się doświadczeniami z  lat 
poprzednich, a  także wszelkimi najnowszymi rozwiązaniami, dostępnymi 
w zakresie nawożenia, ochrony oraz nasiennictwa. 

Nasi handlowcy cieszą się opinią profesjonalistów w zakresie uprawy i ochro-
ny roślin, zachęcamy Państwa do aktywnego korzystania z  ich wiedzy i  do-
świadczenia oraz rzetelnej pomocy przy doborze odmian oraz technologii 
ochrony. Zachęcam także do pełnej współpracy w zakresie zbytu płodów rol-
nych w ramach wielu programów kontraktacji zbóż oraz rzepaku.

Wierzymy, że nasza współpraca zaowocuje wzajemnymi korzyściami, a opła-
calność Państwa produkcji będzie rosła. 

Tadeusz Simiński
dyrektor handlowy



Uprawa
kukurydzy
na ziarno
Rosnące zainteresowanie uprawą kukurydzy 
w  Polsce wynika z  jej wysokiej wydajności, 
wszechstronności użytkowania i dużego po
pytu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że 
plony ziarna kukurydzy od wielu lat kształ
tują się na poziomie o  20–50% wyższym od 
zbóż, a na glebach lekkich często różnice są 
jeszcze większe. Dzięki ogromnemu postępo
wi, jaki nastąpił w hodowli kukurydzy, mamy 
dziś do dyspozycji coraz wcześniejsze odmiany, 
w których udało się przełamać negatywną 
korelację wczesności i plonu.

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, którą należy 
wysiewać, kiedy temperatura gleby ma od 5 do 
10 nawet 12°C, w zależności od budowy ziarna 
kukurydzy. W przypadku mieszańców typu flint 
temperatura siewu jest nieco niższa, tj. 5–6°C, 
natomiast dla odmian typu dent wynosi od 8 
do 10 (12)°C. Zbyt wczesny siew w  nieogrzaną 
glebę opóźnia wschody, co może odbić się nega-
tywnie na dalszym rozwoju rośliny. Przesunięcie 
terminu siewu wiąże się z ryzykiem wystąpienia 
suszy wiosennej.

Odmiany kukurydzy o  typie ziarna flint szybko 
rozwijają się na początkowym etapie wzrostu, 
mają średnie wymagania pod względem tem-
peratury i nasłonecznienia, posiadają wyższą 

tolerancję na chłody oraz szybciej dojrzewa-
ją. Kukurydza z  ziarnem typu dent cechuje się 
wolniejszym rozwojem na początkowym etapie 
wzrostu, ma wysokie wymagania świetlne, po-
siada mniejszą tolerancję na chłody oraz później 
dojrzewa.

Kukurydzę możemy dzielić ze względu na bu-
dowę kolby – wyróżniamy kolbę typu fix oraz 
flex. Odmiany o  kolbach typu fix wykształcają 
kolby o  takiej samej wielkości, niezależnie od 
obsady roślin, mają genetycznie zakodowaną 
wielkość. Kukurydza o  kolbach typu flex wy-
kształca kolby o  różnej wielkości w  zależno-
ści od obsady roślin, tzn. jeśli na polu obsada 
roślin jest mniejsza a  tym samym ograniczona 
jest wewnętrzna konkurencja między roślina-
mi, wówczas mieszaniec taki wytwarza dłuższą 
i/lub grubszą kolbę. Mieszańce wykształcające 
kolby typu flex wysiane w obniżonej obsadzie, 
pozwalają na uzyskanie zadowalającego plonu, 
a  w  latach o  większych opadach wykształcają 
większe, grubsze kolby. 

Wczesność odmian jest określana skalą FAO, 
polegającą na porównaniu ocenianej odmiany 
z  przyjętymi wzorcami wczesności. Odmiany 
wczesne do FAO 230 oraz średnio wczesne FAO 
240–250 są przydatne na ogół do wszystkich 
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celów użytkowych. Siejąc wczesne odmiany 
kukurydzy zmniejszamy ryzyko wystąpienia 
grzybów z  rodzaju fuzarium. Odmiany średnio 
późne FAO 260–290 mają zastosowanie głów-
nie w  produkcji kiszonek – gdyż przy uprawie 
na suche ziarno w mniej korzystnych warunkach 
termicznych mogą nie osiągnąć odpowiedniej 
dojrzałości. W  związku z  ocieplaniem klimatu 
w ostatnich latach żniwa kukurydziane przebie-
gały znacznie szybciej niż średnia z  wielolecia, 
co pokazały dwa poprzednie sezony, gdzie po 
kukurydzy o wczesnym FAO była możliwość wy-
korzystania pola pod zasiew pszenicy w  opty-
malnym terminie, ewentualnie międzyplonu 
ozimego. Zdarzało się również wykosić kukury-
dzę jeszcze w sierpniu i posiać rzepak! Jednakże 
bieżący sezon kukurydziany, ze względu na te-
goroczny przebieg pogody, gdzie żniwa kukury-
dziane rozpoczęły się znacznie później niż w po-
przednich latach, tj. w październiku, co wskazuje 
na słuszność siania odmian wczesnych i średnio 
wczesnych. Tegoroczne odmiany o późnym FAO 
ograniczyły znacznie możliwość siewu pszeni-
cy. Dobór odmiany ma więc znaczny wpływ na 
zmianowanie, jakość i ilość otrzymanego plonu 
oraz finalny zysk.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów, uwzględniając dobór właściwej odmiany 
ze względu na długość okresu wegetacji oraz 
zmienne warunki pogodowe, firma AGROAS 
oferuje następujące odmiany kukurydzy:

MAS 11.K  – FAO 220, odmiana typu flint/
dent, bardzo dobrze plonuje w  swojej kla-
sie – oddaje wodę jak FAO 210, a plonuje jak 
kukurydze z  grupy FAO 230–240. MAS 11.K 
wykazuje dobrą tolerancję na okresowy nie-
dobór wody. Posiada bardzo dobry wigor 
początkowy, gwarantujący wykorzystanie 
wody, sprawdza się również na słabszych sta-
nowiskach. Cechuje się bardzo dobrym sto-
sunkiem plonu do wczesności, ze względu 
na krótkie FAO wykazuje większą tolerancję 
na fuzariozę kolb, umożliwia siew pszenicy 
w optymalnym terminie.
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Luxuri CS – FAO 230, ziarno typu flint z wyso-
ką zawartością skrobi szklistej, nadająca się na 
ziarno a także na cele grysowe. Rośliny o kom-
paktowym pokroju, średnio wysokie z nisko za-
wieszonymi kolbami, tolerancyjne na fuzariozy 
i głownie. Odmiana stabilnie i regularnie plonu-
jąca, polecana na średnie i  dobre stanowiska. 
Ziarno odznaczające się wysoka gęstością i  du-
żym MTZ, gwarantującym uzyskanie satysfakcjo-
nującego plonu nawet w przypadku zmniejszo-
nej obsady.

CHIANTI CS – FAO 240, ziarno typu flint, odmia-
na z  grupy średnio wczesnej, tolerująca niższe 
temperatury, charakteryzująca się bardzo do-
brym wigorem i startem wiosennym, co pozwa-
la na szybsze ukorzenienie się oraz „ucieczkę” 
przed suszą. Odmiana szybko oddająca wodę, co 
pozwala na uprawę na ziarno także w rejonach 
o krótszym okresie wegetacji i terminowy zbiór. 
Odmiana polecana szczególnie dla gospodarstw 
prowadzących intensywną technologię pro-
dukcji, posiada ziarno łatwo wymłacalne, dedy-
kowane do przerobu młynarskiego. Kukurydza 
o kolbie typu flex oraz wysokim MTZ zapewnia 
wysoki poziom plonowania nawet przy nieko-
rzystnych warunkach pogodowych, doskonale 
wykorzystuje wodę do budowy większej kolby. 
Ważną cechą odmianową jest szybkie dosycha-
nie w  polu, co pozwala na wcześniejszy zbiór 
i  ogranicza występowanie chorób fuzaryjnych. 
Odmiana nadająca się do siania na wszystkich 
stanowiskach glebowych.

LG 31.205 – FAO 250, ziarno typu flint/dent, kolba 
typu flex dostosowująca się do zmiennych warun-
ków pogodowych. Odmiana nadająca się na ziarno 
oraz kiszonkę, której cechą charakterystyczną jest 
bardzo dobry Stay Green. LG 31.205 ma bardzo 
dobry wigor początkowy oraz dużą odporność 
na wyleganie korzeniowe. Kukurydza dobrze od-
daje wodę podczas dojrzewania oraz łatwo się 
wymłaca. Jest to odmiana z programu Hydraneo.

Do ochrony herbicydowej kukurydzy proponu-
jemy zastosowanie powschodowe. Przy stan-

dardowym zachwaszczeniu w fazie około 3 liścia 
kukurydzy, chwasty są najlepiej zwalczane. Zale-
camy zastosowanie Camix 560 SE (S-metolachlor 
500 g, mezotrion 60 g) w dawce od 1,5 do 2 l/ha 
w mieszance z Maksymus 040 SC (nikosulfuron 
40  g) 1  l/ha oraz adiuwant olejowy (Olemix) 
1 l/ha. Przy występowaniu silnego zachwaszcze-
nia, zwłaszcza rdestem powojowym, chwastnicą 
czy ostrożniem proponujemy zwalczanie dzie-
lonymi dawkami: przed wschodami 2  l Camix + 
0,3  l Grand Plus na ha, a  po wschodach 1  l/ha 
Maksymus + 1 l/ha Olej w fazie 4–7 liści kukury-
dzy. Jako powschodowe rozwiązanie możemy 
zastosować również Elumis 105 OD w dawce 1 l 
do 1,5 l/ha w fazie 2 do 8 liści rośliny uprawnej. 
W firmie AGROAS znajdą Państwo również inne 
rozwiązania herbicydowe zarówno doglebowe 
jak i powschodowe. 

Nawożenie dolistne mikroelementami kukury-
dzy jest już praktycznie standardowym zabie-
giem. Sam cynk nie zdziała jednak cudów. Nie 
możemy również zapomnieć o  mikroelemen-
tach takich jak mangan, bor oraz o  makroele-
mentach, a  szczególnie o  fosforze. Kiedy ku-
kurydza osiągnie 4–6 liści, należy zastosować 
preparat nalistny Delfan Plus w dawce 1–2 l/ha. 
Nie zapominamy w późniejszym okresie o zabie-
gu preparatem Nutricomplex 13-40-13 w dawce 
3–5  kg/ha, do którego można dorzucić prepa-
rat Twintech (Zn,Mn) w dawce 2–3 l/ha. W celu 
dostarczenia boru należy zastosować AsBor 
w dawce 1 l/ha.

W portfolio firmy AGROAS znajdziemy sprawdzo-
ne i  pewne odmiany kukurydzy, a  dla klientów, 
którzy zdecydują się na zakup nasion oraz środ-
ków ochrony mamy do zaoferowania korzystne 
warunki kontraktacyjne.

       
Renata Makowska, Wojciech Waranka 

Przedstawiciele handlowi  
firmy AGROAS
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się  

do uprawy w całej Polsce,
  odmiana stabilnie i regularnie plonująca,  

polecana na średnie i dobre stanowiska,
  wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion, gwarantuje  

uzyskanie satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku  
zmniejszonej obsady roślin,

  ziarno typu flint z wysoką zawartością skrobi szklistej  
predysponuje odmianę na cele grysowe,

  rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi 
kolbami, tolerancyjne na fuzariozy i głownie.

Zalecana obsada roślin:
75 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana rekomendowana na gleby od kl. I do IV a  
utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. 

LUXURI CS
FAO 230

KOMPONENTY PLONU

2914 300

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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CHIANTI CS

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu flint,
  mieszaniec pojedynczy,
  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę  

co pozwala na uprawę na ziarno także w rejonach o krótszym 
okresie wegetacji i terminowy zbiór

  wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii  
genetycznej polecana szczególnie do gospodarstw  
prowadzących intensywną technologie produkcji 

  ziarno typu flint, łatwo wymłacalne, dedykowane  
do przerobu młynarskiego 

  w pełni za ziarnione kolby typu flex i ciężkie ziarno zapewniają 
wysoki poziom plonowania nawet przy niekorzystnych  
warunkach pogodowych w trakcie wegetacji. 

 
Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

FAO 240

KOMPONENTY PLONU

3214 325

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint–dent,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniowysoka.

Użytkowanie:
Na ziarno i kiszonkę.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian 

średniowczesnych, 
  bardzo dobry wigor początkowy roślin,
  wyjątkowa zdrowotność roślin,
  stabilność i regularność plonowania,
  sprawdza się w każdych warunkach glebowych, 
  rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Zalecana obsada roślin:
80 000 – 85 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

LG 31.205
FAO 240

KOMPONENTY PLONU

3014–16 310–320

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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MAS 11.K

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu flint–dent,
  mieszaniec pojedynczy,
  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  doskonały stosunek plonu do wczesności,  

konkurencyjny plon ziarna w bardzo wczesnej grupie,
  dobra tolerancja na niedobór wody, nadaje się  

do środowiska podatnego na suszę,
  dobre oddawanie wody, gwarancja niskiej  

wilgotności zbioru,
  dobra tolerancja na fuzariozę kolby. 

Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

FAO 220

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 290–310

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina wysoka.

Użytkowanie:
Na kiszonkę.

Opis odmiany:
  wysoki plon zielonej masy, 
  energetyczna kiszonka, bardzo grube ziarno,
  bardzo dobry wigor początkowy, nie boi się chłodów,
  dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb  

oraz żółtą plamistość liści.

Użytkowanie:
Na kiszonkę.

Zalecana obsada roślin:
80 000 – 90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

MAS 26.B
FAO 250–260

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 330–350

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Dobry start rośliny  
to początek sukcesu
Okres jesiennych zasiewów już za nami, zaczynamy planować zasiewy wiosenne. Prowadząc 
uprawy wiemy jak ważne jest dostarczenie roślinom odpowiednich składników do ich odży
wienia. Jednym z podstawowych sposobów ich uzupełnienia jest nawożenie nawozami natu
ralnymi oraz nawozami mineralnymi. Dostarczenie makroelementów roślinom nie zaspakaja 
ich wszystkich fundamentalnych potrzeb. Roślinie do życia niezbędne są: woda, powietrze, 
światło, temperatura oraz nawożenie. Pogoda nas nie rozpieszcza, a  lata poprzednie na
uczyły nas, ze nic nie jest przewidywalne. Deficyt wody w  zasobach gruntowych, stał się 
w ostatnich czasach tematem numer jeden. 
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Artykuł sponsorowany

Okres zbioru kukurydzy w pełni, a my już myślimy jak 
wspomóc rośliny w następnym sezonie, by uzyskać 
maksymalne plony. Coraz częściej wiosenna pogoda 
nas zaskakuje, a wykorzystane wody w tym okresie 
staje się bardzo ważne. Staramy się by rośliny silnie 
rozbudowały system korzeniowy, wspomagamy je 
przez biostymulację i  racjonalnie wykorzystujemy 
każdy litr wody.

Roślina pobiera całą gamę mikro i  makro składni-
ków. Różne roślin mają swoje ulubione mikro-ele-
menty. W uprawie kukurydzy istotny jest cynk (Zn). 
Bardzo ważne jest jego dostarczenie w pierwszych 
fazach rozwoju rośliny. Od fazy 2–3 liścia (BBCH 
12–13) cynk odpowiada za funkcjonowanie komó-
rek merystematycznych znajdujących się w  korze-
niach. Doświadczenia wykazały, że rośliny wcześnie 
zaopatrzone w ten pierwiastek tworzą bardziej roz-
budowany system korzeniowy. Dzięki temu już małe 
rośliny są bardziej odporne na stres, który występu-
je z powodu niedoborów wody. Rozwinięty system 
korzeniowy w  tak małej roślinie powoduje lepsze 
wykorzystanie wody z głębszych partii gleby. W tej 
fazie rozwojowej nie jest jednak możliwe efektywne 
dolistne dokarmianie cynkiem kukurydzy. 

Nie mniej nie idzie zapomnieć o tym jak pozytywnie 
wpływa na rozwój początkowy kukurydzy nawoże-
nia ultrazlokalizowane. Pozwala ono na  efektywne 
dostarczenie składników pokarmowych w  bezpo-
średnim sąsiedztwie nasion. 

Należy sobie zadać pytanie: Gdzie znaleźć najlepiej 
przyswajalny i  najlepiej pobierany nawóz na rynku? 
Tu naprzeciw wychodzi Timac Agro Polska, która od 

ponad 60 lat dostarcza rolnikom odpowiednich i inno-
wacyjnych rozwiązań. W swojej ofercie posiada nawóz 
PHYSIOSTART w formie mikrogranulatu, który prze-
znaczony jest do aplikacji startowej podczas siewu 
punktowego kukurydzy, buraka cukrowego, rzepaku 
oraz warzyw. Nawóz w swoim składzie zawiera odpo-
wiednio dobraną koncentracje łatwo przyswajalnych 
składników pokarmowych: azotu, fosforu, siarki i wap-
nia oraz cynku. Posiada także w  swoim składzie uni-
kalny kompleks PHYSIO+, który wspiera fizjologiczną 
stymulacje wczesnego rozwoju rośliny. Kompleks ten 
oparty na współdziałaniu aminopuryny i wapnia, po-
chodzącego z wysoko reaktywnego węglanu wapnia 
– MEZOCALC, zapewnia intensywny rozwój systemu 
korzeniowego. Kompleks PHYSIO+ pozwala roślinom 
na lepsze pobieranie wapnia. Zapobiega również 
wystąpieniu tzw. efektu leniwego korzenia – rośli-
ny budują system korzeniowy pomimo luksusowych 
warunków – optymalną dostępnością składników 
pokarmowych. Precyzyjne dozowanie nawozu ze spe-
cjalnego aplikatora w bezpośredniej bliskości nasion 
powoduje natychmiastową dostępność składników 
oraz ich błyskawiczne pobieranie. W efekcie rośliny są 
lepiej odżywione już od początku wegetacji. 

Precyzyjne podany azot i  fosfor wspierają począt-
kowy rozwój roślin. Wapń niweluje efekt zasolenia 
w obrębie ziarniaka, a siarka wspiera pobranie azo-
tu. Cynk łącznie z PHYSIO+ wspiera aktywnie rozwój 
korzenia, a  idealnie dopasowany skład odżywia na-
szą roślinę w tak ważnym etapie rozwojowym. Już 
niewielka ilość tj 25 kg/ha pozwoli na efektywne na-
wożenie startowe w uprawie kukurydzy.

mgr inż. Weronika Dobrowolska-Szamałek
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

CAMIX 560 SE
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym, w postaci zawiesinoemulsji  
do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony  
do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych 
oraz dwuliściennych w kukurydzy. 

DZIAŁANIE: 
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym, 
w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, 
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do 
przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów 
jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy. 

CHWASTY WRAŻLIWE: 
w dawce 2,0 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, bodziszek 
drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), fiołek polny, 
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita 
(zwalczana tylko przedwschodowo), komosa biała, krzywoszyj 
polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka czarna, 
przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, wyki w dawce 2,5 l/ha: blekot pospolity, bniec 
biały, bodziszek drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko 
przedwschodowo), jasnota purpurowa, komosa biała, 
krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka 
czarna, przetacznik perski, rdest kolankowaty, rumian polny, 
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
włośnice, wyki. 

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE: 
rdest powojowaty, rdest ptasi. 

CHWASTY ODPORNE: 
ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głęboko 
korzeniące się.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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mezotrion
(związek z grupy trójketonów) 

 60 g/l (5,63%)  

S-metolachlor
(związek z grupy chloroaceto-anilidów)

 500 g/l (46,95%)
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

IKANOS 040 OD 
Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania 
niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate)  
oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych. 

DZIAŁANIE: 
Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu  
systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko  
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje 
zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie 
się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20–25 dniach od zabiegu. Środek działa 
najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda 
przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić. Środek najskuteczniej 
zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca 
fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2–4 liści. 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, 
włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa 
wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.
Chwasty średnio wrażliwe: perz właściwy, sorgo alpejskie. 
Chwasty odporne: przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna 
oraz chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści). 

ZAKRES STOSOWANIA:
Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zabieg wykonać po wschodach 

w fazie 2–7 liści kukurydzy (BBCH 12–17).
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Uwaga: W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu 

środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie 
wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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nikosulfuron
(związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika)

 40 g/l (4,36%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

ELUMIS 105 OD
Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem 
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, 
przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych  
chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE:
Chwasty wrażliwe:

  dwuliścienne: dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek  
trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota 
purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna 
morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumian polny 
(w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), 
rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, 
perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha).

Chwasty średniowrażliwe:
rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), 
rumianek pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha).

ZAKRES STOSOWANIA:
Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,5 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy 

(od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej, BBCH12–18).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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mezotrion
(związek z grupy trójketonów)

 75 g/l (7,73%)

nikosulfuron
(związek z grupy pochodnych  
sulfonylomocznika)

 30 g/l (3,09%)



 ADIUWANT

GRAND PLUS
Adiuwant do herbicydów doglebowych.

ZAWARTOŚĆ:
  wysokiej jakości olej parafinowy,
  emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu,
  glikol etylenowy,
  polisorbat w postaci blokowego kopolimeru.

ZALETY:
  równomierne i dokładne pokrycie traktowanej 

powierzchni,
  polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych 

na lekko zbryloną glebę,
  szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów 

na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się 
substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji 
oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

REKOMENDOWANA DAWKA:
0,2–0,3 l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy 
roboczej. Wyższą dawkę stosowaćna glebach lekkich,  
łatwo przepuszczalnych gdzie ryzyko wymywania jest 
większe.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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ZAWARTOŚĆ:

 ADIUWANT

OLEMIX 84 EC
Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego 
stosowania z cieczą użytkową środków chwastobójczych.

DZIAŁANIE:
  obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej 

środków ochrony roślin
  zmniejszenie zmywania środka przez opady deszczu 

i silną rosę
  poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową 

powierzchni opryskiwanych liści chwastów,
  zwiększenie skuteczności działania środków 

chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas 
zalecanych dawek.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:
  Preparat OLEMIX 83 EC należy stosować łącznie ze 

środkami chwastobójczymi, dla których producent zaleca 
używanie olejowego środka zwilżająco – przyczepnego 
(adiuwanta). 

  Zalecana dawka: 1,5 l/ha, w 200–300 l wody/ha.

Sporządzanie cieczy użytkowej
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Przystępując do sporządzania 
cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ciecz użytkową danego środka 
chwastobójczego przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą – instrukcją stosowania 
w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika 
opryskiwacza (z wyłączonym mieszadłem) odmierzoną ilość prepataru OLEMIX 84 EC, 
uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakownaia 
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą 
użytkową. Opryskiwać z wyłączonym mieszadłem. W przypadku przerw w pracy przed 
ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio 
przed zabiegiem. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni 
poprzednio opryskiwanej. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę zużytą do mycia 
aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki 
ochrony osobistej. 

KUKURYDZA |  środki ochrony
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olej mineralny  
SAE 10/95
(destylat ropy naftowej zawierający 
węglowodory parafinowe)

 84%



Wapnowanie wiosenne –  
wszyscy wiemy jak,  
ale czy wiemy czym?
Każdy z nas z pewnością zastanawia się co przyniesie nam kolejny rok, biorąc pod uwagę 
tegoroczne opady deszczu, nadmiar wody, warunki agrotechniczne, spadek odczynu pH, 
stratę cennych składników pokarmowych w tym magnezu, azotu, potasu, zdajemy sobie 
sprawę z konieczności zastosowania wapnowania w okresie wiosennym. 

Wapń, obok magnezu, należy do podstawo-
wych mikroelementów potrzebnych roślinom 
do rozwoju i  plonowania. Niedobór obu tych 
pierwiastków prowadzi nie tylko do spadku 
plonów ale, co jest tak samo ważne, do wzrostu 
podatności roślin na stresy, tj. susza oraz ataki 
agrofagów. Jeżeli z różnych niezależnych przy-
czyn nie zwapnowaliśmy gleby przed siewem 
ozimin, lub nie zwapnowaliśmy jej w wystarcza-
jącej ilości, to zabieg ten można przeprowadzić 
wiosną pogłównie lub mieszając z glebą. 

Niewątpliwymi przesłankami do niego są typo-
we objawy zbyt niskiego pH gleby, pojawiające 
się już wiosną, do których należą słabe uko-
rzenienie roślin oraz zahamowanie ich rozwo-
ju zdeformowane liście, często z  martwiczymi 
plamkami. W  przypadku interwencyjnego na-
wożenia powinno się sięgnąć po nawóz wapnio-
wy z najmłodszej formy węglanu wapnia – czyli 
kredy, o  98–100% reaktywności chemicznej 
mierzonej w kwasie cytrynowym (pH kwasu cy-
trynowego 4,2 zbliżonym do środowiska glebo-
wego), stosowanego pogłównie lub przedsiew-
nie w  formie granulowanej. I  tu uwaga: jeżeli 
producent podaje informacje „100% reaktyw-
ności” bez podania metody badania, z  reguły 
należy rozumieć, że jest to reaktywność mie-
rzona w kwasie solnym, a to oznacza, że w kwa-
sie cytrynowym reaktywność jest, jak wynika 

z badań o 30% lub więcej procent niższa. Tylko 
produkt charakteryzujący się wysoką reaktyw-
nością w kwasie cytrynowym zapewni optymal-
ne nasączenie kompleksu sorpcyjnego jonami 
wapnia, oraz pozwoli odżywić tym składnikiem 
rośliny po spoczynku zimowym, podniesienie 
pH w obrębie systemu korzeniowego i optymal-
nie zwiększy wykorzystanie składników pokar-
mowych. Możemy również zastosować nawóz 
sypki na bazie dolomitu, który obok regulowa-
nia pH gleby, dostarczy również cennego skład-
nika jakim jest magnez odpowiedzialny za naj-
ważniejszy dla roślin proces – fotosyntezę. Nie 
od rzeczy będzie przypomnieć, że magnez jest 
nie do przecenienia, składnikiem runi łąkowej  
i pastwiskowej, chroniącej bydło przed tężyczką 
pastwiskowa, na którą krowy zapadają głównie 
wiosną, a  która to nieleczona może doprowa-
dzić do śmierci zwierząt.

Są dwa rozwiązania:
1.  Zastosowanie nawożenia węglanem wapnia 

w  postaci granulowanej (kreda) – zapewni 
nam szybkość aplikacji (zwykły rozsiewacz 
nawozu), działanie interwencyjne (podno-
szenie pH w strefie korzeniowej), dostarczy 
CaO jako składnika pokarmowego, oszczę-
dzi czas i ułatwi zabieg wapnowania. Dawki 
nawozu powinny być ustalane na podstawie 
zapotrzebowania pokarmowego roślin jak 
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i pH gleby. Zalecamy na ten zabieg produk-
ty granulowane na bazie kredy (odmiany 
G1.5b) z różnymi poziomami magnezu.

2.  Zastosowanie nawożenia węglanem wap-
nia i  magnezu w  postaci sypkiej (dolomity 
odmiana 03 o  wysokiej koncentracji tych 
składników) – jest najtańszym i bardzo efek-
tywnym rozwiązaniem o  ile podstawą do-
boru produktu będzie koncentracja magne-
zu i  wapnia i  jego dobre wymielenie. Ten 
ostatni parametr ma bardzo istotny wpływ 
na szybkość reakcji nawozu w glebie. Dzięki 
takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie, poza 
podnoszeniem pH, dostarczyć najtaniej bar-
dzo ważny pierwiastek jakim jest magnez. 
Ilość produktu powinna być dobierana in-
dywidualnie w  zależności od pH jakie wy-
stępuje na danej glebie. Taki model wapno-
wania zalecany jest do regulacji i stabilizacji 
pH w  dłuższym okresie czasu, optymalnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie dolomitu 
firmy Omya, którego wysokie rozdrobnie-
nie (wymielenie – frakcja 0,2 mm pow. 50%) 
zapewni szybkie działanie i  dostarczenie 
składników pokarmowych.

Wapnowanie na wiosnę – pozytywne skutki

Przede wszystkim wzrost zasadowości gleby 
pozytywnie wpływa na tempo rozkładu resztek 
pożniwnych, mineralizacji azotu organicznego 
oraz nitryfikacji. Prowadzi to do dynamizacji 
wzrostu roślin i  wzrostu ich plonowania. Poza 
tym wapnowanie gleby prowadzi do neutrali-
zacji glinu w  glebie. Jest to szczególnie ważne  
w przypadku stanowisk o odczynie poniżej 5,5. 
Znając rodzaje, pochodzenie i  cechy nawozów 
wapniowych w  Polsce nie pozostaje nam nic 
innego jak wybrać już tylko optymalny sposób 
podnoszenia pH na naszych polach, oraz sposób 
działania na materię organiczną, życie biologicz-
ne w  glebie oraz przyswajalność i  dostępność 
składników pokarmowych. Ważnym jest aby 
kierując się wyborem produktu pamiętać o: ce-
chach, pochodzeniu, możliwościach, reaktywno-
ści oraz zawartości czystego składnika w 1 tonie 
produktu. Jedynie taka argumentacja pozwoli 
nam wykorzystać potencjał, jaki płynie z zasadnej 
i dobrej kultury rolniczej w uprawie naszej ziemi.

Życzymy Państwu tylko dobrych wyborów.
Zespół OMYA.
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Ochrona
rzepaku

Zasiewy rzepaków na sezon 2021 w  woje
wództwie dolnośląskim nie należały do naj
łatwiejszych. Większość plantacji siana była 
późno, trafiły one na bardzo obfite deszcze. 
Dużo jest wschodów nierównych, zdarza się 
że na jednym polu cześć rzepaków dopiero 
zaczyna wzrost a część ma już po kilka liści. 
Opady deszczu spowodowały też masowe 
występowanie ślimaków, które mocno prze
trzebiły plantacje a  niekiedy nawet trzeba 
było przesiewać spore ponad 10 ha planta
cje. Oprócz ślimaków na polach występo
wały również myszy w  bardzo dużych ilo
ściach. Sporo rolników zgłaszało problemy 
z rzepakami, które były dosłownie wycinane 
i  wciągane do nor. Jak na razie jest spokój 
z mszycą jednak nie wiadomo jak to się da
lej potoczy. Wszystko zależy od dalszego 
przebiegu pogody. Przed nami kolejny sezon 
w którym trzeba będzie dbać o zasiewy, któ
re mocno ucierpiały na jesień.

Wiosenne ruszenie w  rzepak zalecam wyko-
nać zabiegiem wzmacniającym i  poprawiają-
cym kondycję roślin. Z reguły jest ono łączone 
z  zabiegiem fungicydowo-regulujacym. Nale-
ży zastosować preparat Delfan Plus 1–2  l/ha 
w połączeniu z preparatem Twintech 2–4 l/ha. 
Można wykonać dwa wjazdy w  niższych daw-

kach w  odstępach około 10–14 dniowych. Tak 
jak już wcześniej wspomniałem można ten za-
bieg połączyć ze środkami regulującymi oparty-
mi na tebukonazolu np. Kosa lub Orius w dawce 
do 1 l/ha, jest to tańsze rozwiązanie. Droższym 
rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów 
Tilmor 1 l/ha, Toprex 0,5 l/ha, Caryx 1–1,4 l/ha. 
Przy wyborze preparatu skracającego należy 
zwrócić uwagę na genetykę danej odmiany 
i jej tendencje do wylegania. Odmiany o inten-
sywnym wzroście należy potraktować mocniej-
szym rozwiązaniem natomiast te o  wolniej-
szym wzroście niekiedy opryskujemy zwykłym 
fungicydem opartym na przykład na prochlo-
razie – Mondatak w  dawce 1  l/ha. Nie należy 
tez zapomnieć o dodatku boru, który w rzepa-
ku jest bardzo ważny, proponujemy preparat 
AsBor w dawce 2 l/ha. Zabieg z dodatkiem boru 
dobrze jest wykonać również w  późniejszym 
terminie ponieważ bor jest mikroelementem, 
który nie przemieszcza się w  roślinie wraz z  jej 
wzrostem. Jeżeli na plantacji wystepuje dużo 
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samosiewów zboż i  nie wymarzły one przez 
zime stosujemy preparat Graminis w  dawce 
1–1,2 l/ha koniecznie w połączeniu z adiuwan-
tem. Wiosną należy zwrócić uwagę również 
na szodniki i  tutaj preparatem jaki pozo-
stał do dyspozycji jest np. Inazuma w  dawce 
0,3  kg/ha, która działa systemicznie. Można 
też wykonać zabieg preparatem Sekill w daw-
ce 0,25 kg/ha jeśli szkodników jest mniej. Przy 
zintensyfikowanych nalotach można również za-
stosować pyrytroidy np. Delta-Glob w dawkach 
od 0,2 l/ha w przypadku słodyszka do 0,35 l/ha 
w przypadku mszycy.

Przez cały okres wegetacji wiosennej nie zapo-
minajmy o dokarmianiu dolistnym preparatmi 
Nutricomplex 18-18-18 lub 7-12-40 w dawkach 
od 3–5 kg.

W  okresie kwitnienia i  opadania pierwszych 
płatków należy zadbać o dobrą kondycję zdro-
wotną plantacji. Zabieg na tzw. opadający pła-
tek wykonujemy praparatami Praktis w dawce 
0,7  l/ha lub Tazer 1  l/ha, które to są tańszym 
rozważaniem, bądź Propulse w  dawce 1  l/ha, 
Amistar Gold Max 1 l/ha lub Magnello 0,8 l/ha. 
Zabiegi te pozwolą nam na ochronę plantacji 
przed czernią krzyżowych oraz zgnilizną twar-
dzikową. 

Po wykształceniu się łuszczyn należy również 
zwrócić uwagę na naloty pryszczarka kapust-
nika, który przy dużym występowaniu może 
ograniczać plon do około 10%. Zaatakowane 
łuszczyny pękają przed dojrzeniem, a  ziarno 
się wysypuje. Praparatem, który poradzi so-
bie z tym szkodnikiem jest Carnadine w dawce 
0,15–0,3 l/ha.

dr Marcin Fidos  
przedstawiciel handlowy  

firmy AGROAS
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 NAWÓZ DOLISTNY

ASBOR 150 płynny
Nawóz AsBor jest wysokoskoncentrowanym nawozem dolistnym  
przeznaczonym do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru: 
rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, roślin 
strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych i warzywniczych.

Nawóz AsBor zalecany jest do kilkukrotnego oprysku ze względu na ograniczoną 
możliwość przemieszczania się boru w roślinie. Bor zawarty w nawozie reguluje 
aktywność auksyn, bierze udział w powstawaniu polis charydów ściany komórkowej 
oraz w procesie wzrostu (podziały komórkowe, wzrost łagiewki pyłkowej).

Nawóz AsBor oferowany jest wyłącznie w formie płynnej. Jest to stabilny roztwór  
o dużej efektywności stosowania. Zaleca się również łączne stosowanie z innymi
agrochemikaliami, doskonale sprawdza się w połączeniu z innymi mikroelementami.

Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl

Szukaj nas na:Szukaj nas na:

  Nufarm Polska – YouTube

 facebok.com/nufarmpolska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj  informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Uwaga! PAMIĘTAJ O NIŻSZYCH DAWKACH PREPARATU:
samosiewy zbóż, chwasty prosowate 0,63-0,83 l/ha, 
perz 1,75 l/ha

Siła, Uniwersalność, Szybkość 
– dzięki nowej zaawansowanej technologii:

CELUJE W CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Fusilade 210x143 Nufarm NOWE JW 2019.indd   1 26.02.2019   13:50
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delfan®    plus

• Udowodnione wzmocnienie 
roślin  na stres wynikający 
z przebiegu pogody (susza, 
przymrozki, gwałtowne zmiany 
temperatury, niska emisja 
światła) oraz na stres po 
zabiegach herbicydowych 

• Gwarantowana:
Wysoka koncentracja
24% wolnych aminokwasów 
typu - Lα

Partner dla Twoich fungicydów, regulatorów wzrostu, 
insektycydów i herbicydów

+0,45 t/ha
Średni wzrost plonu

Niezależne doświadczenia potwierdzają, że nawet przy 
wysokich plonach na kontroli Delfan plus osiagnął 

wzrost plonu! 
20 doświadczeń przez 6 lat w Europie i w Polsce

+0,6 t/ha
Wzrost plonu

3 l/ha Delfan Plus z fungicydami, Francja 2015
Pszenica (8.4 t/ha vs 9 t/ha)

Dolistny 

ODŻYWC
ZY 

Program

Więcej informacji?
Andrzej Zbroja (region Polska południowa)

tel 609 476 339
e-mail: azbroja@tradecorp.sapec.pt

tradecorp.com.pl



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

KOSA 250 EW 
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania  
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego 
przed chorobami grzybowymi. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Pszenica ozima 

  Choroby: mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, 
septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. 

  Zalecana dawka: 1,0 l/ha. 
  Stosowanie: środek stosować zapobiegawczo  

lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby;  
od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. 

Rzepak ozimy 
  środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie 

wegetacji. 
  Choroby można zwalczać w następujących terminach:  

JESIENIĄ – w fazie 4–8 liści rzepaku. Sucha zgnilizna 
kapustnych, czerń krzyżowych. 
Zalecana dawka: 0,75 l/ha. 
Stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu 
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi. 
 
WIOSNĄ – w początkowej fazie wzrostu pędu głównego. 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.  
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.  
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem.  
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

UWAGI:
  Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi 

zawierającymi substancje, należące do innych grup 
chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,

  Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
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tebukonazol
 250 g/l   



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

TAZER 250 SC 
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczo, 
w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Przeznaczony do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami). 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 

  Choroby: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna 
kapustnych, zgnilizna twardzikowa. 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha. 

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo  
lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów 
chorób, od początku do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 61–69). W przypadku wystąpienia tylko czerni 
krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz 
kwitnienia (BBCH 66–69). 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Kukurydza 
  Choroby: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna 

plamistość liści kukurydzy. 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha. 
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub 

natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 
od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości 
fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy 
ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39–87). 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21–42 dni. 
  Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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azoksystrobina
(związek z grupy strobiluryn) 

 250 g/l (22,81%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

SEKIL 20 SP 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

DZIAŁANIE: 
SEKIL 20 SP jest insektycydem w formie proszku 
rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym 
i żo-łądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników 
ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie. Stosowany jest przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych 
oraz opryskiwaczy ręcznych. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 
Słodyszek rzepakowy. 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08–0,12 kg/ha. 

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego 
nalotu szkodnika na plantację. 

  Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika 
na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia 
rzepaku. 

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie 

opadania płatków kwiatowych. 

Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20–0,25 kg/ha. 
  Termin stosowania: opryskiwać przed złożeniem jaj przez 

chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania 
pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
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acetamipryd
(związek z grupy pochodnych  
neonikotynoidów) 

 200 g/kg (20%)  



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

MAGNELLO 350 EC 
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu 
zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, 
rzepaku jarego, rzepiku ozimego, gorczycy sarepskiej, gorczycy białej i gorczycy 
czarnej przed chorobami grzybowymi, jak również do zapobiegania nadmiernemu 
wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania:
a)  JESIEŃ: środek stosować od stadium 

4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14–18). Stosowanie środka 
jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez 
pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie 
wzrostu łodygi.

b)  WIOSNA: środek stosować od fazy wydłużania pędu 
głównego (widoczne pierwsze międzywęźle)  
do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). 
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem. 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:  
2 (po jednym na jesień i wiosnę). 

  Odstęp między zabiegami: 90 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 

Rzepak jary, rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania: środek stosować od fazy wydłużania 
pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do 
początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha. 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
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difenokonazol
(związek z grupy triazoli)

 100 g/l 

tebukonazol
(związek z grupy triazoli)

 250 g/l 



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

GRAMINIS 05 EC 
Środek chwastobójczy w formie koncentratu  
do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie,  
przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego  
w uprawie rzepaku oraz do selektywnego zwalczania perzu  
w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.

DZIAŁANIE:
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest
bardzo szybko przez liście a następnie przemieszczany
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty 
objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem
najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne
po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.

CHWASTY WRAŻLIWE:
w dawce 3 l/ha – perz właściwy,
w dawce 1,2 l/ha – miotła zbożowa,
w dawce 1,0 l/ha – wyczyniec polny.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1–1,2 l/ha.
  Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu  

wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne 
jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 3 l/ha.
  Termin stosowania: Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka 

znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par liści 
właściwych (BBCH 11–13).

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
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chizalofop-P-etylowy
(związek z grupy pochodnych kwasów 
arylofenoksypropionowych) 

 50 g/l (5,3%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

AMISTAR GOLD MAX 
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC),  
o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego,  
a także interwencyjnego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna 
azoksystrobina zaliczana jest do grupy 11, natomiast substancja czynna 
difenokonazol zaliczana jest do grupy 3.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
Sucha zgnilizna kapustnych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub 
natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby: 
JESIEŃ – od fazy 4 liści rzepaku do końca wegetacji 
jesiennej (BBCH 14–29), 
WIOSNA – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla 
do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych 
na głównym kwiatostanie (BBCH 31–55).

  Liczba zabiegów: 2.

Zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub 

natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, 
od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61–69).

  Liczba zabiegów: 1.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 

2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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azoksystrobina
(związek z grupy strobiluryn)

 125 g/l (11,4%)

difenokonazol
(związek z grupy triazoli)

 125 g/l (11,4%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

PROPULSE 250 SE 
FUNGICYD w formie zawiesino-emulsji (SE), o działaniu układowym,  
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych z zamkniętą kabiną dla operatora.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
stosowania: 1,0 l/ha

  Termin stosowania: zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 
od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak jary
czerń krzyżowych.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 

pierwszych objawów.
choroby, od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kukurydza
Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka: zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów 

choroby, od fazy początku wzrostu źdźbła do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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fluopyram
(związek z grupy benzamidów)

 125 g/l (11,77%)

protiokonazol
(związek z grupy triazoli)

 125 g/l (11,77%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

PRAKTIS 
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
oraz wyniszczającego. Zawiera substancję czynną protiokonazol 
należącą do grupy FRAC 3. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima 
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha. 

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33) oraz 
od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39–49). 

  Liczba zabiegów: 2. 

Fuzarioza kłosów 
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha 
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów 

choroby: od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy 
liściowej (BBCH 39–43) oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanu do pełni fazy 
kwitnienia (BBCH 53–65). 

  Liczba zabiegów: 2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha. 

Rzepak ozimy 
Zgnilizna twardzikowa 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha. 
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów 

choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60–69). 
  Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
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protiokonazol
(substancja z grupy triazoli)

 250 g/l (25%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

SUPER CYPER 500 EC 
Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych 
i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenica jara 
Mszyca zbożowa 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: po wykłoszeniu, nie później niż do 

okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 

Skrzypionki 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Rzepak ozimy 
Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny – ograniczenie występowania 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 

Chowacz podobnik 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–67). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha. 
  Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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cypermetryna
(związek z grupy pyretroidów)

 500 g/l (51,6%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 REGULATOR WZROSTU

CARYX 240SL
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz jednocześnie  
z grupy preparatów grzybobójczych w formie koncentratu rozpuszczalnego  
w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, 
interwencyjnego i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego 
przed chorobami grzybowymi. 

DZIAŁANIE:
Środek zawiera dwie substancje czynne: chlorek mepikwatu, 
który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje 
powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad 
ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na 
mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym; metkonazol, 
który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni 
funkcję regulatorawzrostu. Obie substancje działają 
plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion 
rzepaku. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lun ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
JESIEŃ
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4–6 liści (BBCH 14–16). 

Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu 
korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi,  
co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion.

WIOSNA
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,4 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów: 1.
  Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu 

głównego (BBCH 32–35). Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób 
w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany. 
Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, 
co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu nasion. Zalecana ilość wody: 200 –400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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chlorek mepikwatu
(związek z grupy piperydyn – 
pentametylenoimin)

 210 g/l (19,1%)

metkonazol
(związek z grupy triazoli)

 30 g/l (2,7%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

CARNADINE
Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. 
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy 
neonikotynoidów (grupa 4A).

STOSOWANIE: 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy 
Chowacz brukwiaczek 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

0,15–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, 

zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania 
pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze 
międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31–39). 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

chowacz czterozębny 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1 
  Termin stosowania: od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego 

pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31–59). 
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

słodyszek rzepakowy 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. 

Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia 
pierwszych kwiatów (BBCH 50–60). 
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acetamipryd
(związek z grupy neonikotynoidów)

 200 g/l (17,6%)

W celu ochrony wód 
gruntowych środków 
zawierających substancję 
czynną acetamipryd 
zastosowanych w uprawie 
jabłoni w dawce 0,4 l/ha, 
nie stosować częściej 
niż co drugi sezon 
na tym samym obszarze.



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl

Szukaj nas na:

  Nufarm Polska – YouTube

 facebok.com/nufarmpolska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj  informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

CEL – OCHRONA WYSOKICH 
PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!
CEL  OCHRONA WYSOKICH  OCHRONA WYSOKICH  OCHRONA WYSOKICH 
PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!

Środek owadobójczy w formie koncentratu 
rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie 
działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja 
czynna acetamipryd zaliczana jest 
do grupy neonikotynoidów (grupa 4A).

INSEKTYCYD

NOWY ACETAMIPRYD

Targeted protection,
thanks to Carnadine
Optati accus, netureperum acerferios et que volorer chitet 
antem a et auditae eiuntum, iduciatia vel int prore nonecab 
imporeste conseror reptaturis et aliquunt, int.Sus eaque 
commolu ptatis voluptatibus il magnient aspiduciur?
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  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1.
  Termin stosowania: od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych 

kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy 
rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61–71). 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w rzepaku ozimym w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
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Zbliżamy się do wiosny, a wiec do kolejnych decyzji kiedy, jak 
i czym nawozić nasze rośliny. Aby dobrze podejść do tematu 
najpierw należy ocenić stan naszych ozimin i jaki plon realny 
możemy z nich osiągnąć. Następnie przeanalizować zasob-
ność stanowiska oraz jakie nawozy i ile daliśmy przed siewem 
lub pogłównie jesienią. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie 
jaki plon chcemy osiągnąć, by moc z  wiosny podać odpo-
wiednią uzupełniającą dawkę składników pokarmowych. Jak 
sami Państwo wiecie głównym składnikiem jaki podajecie 
z wiosny jest azot (N). Ważne jest jednak aby pamiętać, że 
nie samym azotem żyje roślina! Należy mieć na uwadze fakt, 
że aby pobrać azot z glebie musi być chociażby odpowiednia 
zasobność w potas. Potas jako składnik pokarmowy najbar-
dziej odpowiada za „wpompowanie” formy NO₃- do rośliny. 
Brak potasu będzie skutkował mniejszym a zatem gorszym 
pobraniem i wykorzystaniem azotu. W lata z suchą wiosną 
warto zadbać o  potas, gdyż to jest składnik najważniejszy 
pod względem efektywnego wykorzystania wody – transpi-
racja, jak i transport asymilatów razem z magnezem i fosfo-
rem. Kolejnymi składnikami pokarmowymi dla efektywniej-
szego wykorzystania azotu są magnez i  siarka podawane 
wiosną. Oba te składniki należy stosować w  odpowiedniej 
proporcji do azotu, szczególnie jak nie znamy zasobności 
gleby. W  roślinach wymagających co do siarki, np. rzepak- 
proporcja między N:S to 4:1 a magnezu jak N:Mg 4:1. U zbóż 
N:S 6:1, N:Mg 6–7:1. Dobre zaopatrzenie w magnez to lepsza 
wydajność fotosyntezy a zatem cała „fabryka” rośliny pracu-

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company

SUPERPRODUKTY 
KONTRA  
SUPERWROGOWIE
Bez szans na wymarzanie,  
niedobór składników i suszę!

25 % MgO · 50 % SO₃

40 % K₂O · 6 % MgO 
12,5 % SO₃ · 4 %  Na₂O

www.ks-polska.com/superprodukty 
 K+S Polska

je na 100%. Zdrowa roślina lepiej zimuje i mniej jest podatna 
na choroby czy szkodniki.

Zalecenia
Rrzepak ozimy, zboża ozime:
   Korn-Kali – 100–250 kg/ha w zależności od zasobności 

i  proporcji dostępnego potasu do azotu. Często sto-
sowany w wiosennym uzupełnieniu nawożenia jesien-
nego NPK ze względu na potas, magnez i  siarkę jako 
źródło efektywnego pobierania azotu.

  ESTA Kieserit – 150–250 kg/ha w zależności od potrzeb 
rośliny i zasobności stanowiska. Najlepszy moment na 
zastosowanie to bardzo wczesna wiosna, co najmniej 
2–3 tyg. przed I dawką azotu.

Uprawy jare – kukurydza, burak cukrowy, zboża jare:
  Korn-Kali – 250–600 kg/ha w  zależności od zasobno-

ści i  proporcji dostępnego potasu do azotu. Im wcze-
śniej z wiosny tym lepiej, dajemy czas na rozpuszczenie 
i przemieszczenie.

  ESTA Kieserit – 150–300 kg/ha w zależności od potrzeb 
rośliny i zasobności stanowiska. Najlepszy moment na 
zastosowanie to tak jak w przypadku Korn-Kali wczesna 
wiosna, ewentualnie pogłównie.

Dr inż. Radosław Witczak 
K+S Polska

Wiosenne nawożenie Korn-Kali i ESTA Kieserit
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Ochrona
fungicydowa
pszenicy
Ochrona fungicydowa stanowi bardzo istot
ny element w intensywnej uprawie pszenicy 
ozimej. Mimo ciągłego postępu w  genetyce 
odmian i poprawie cech zdrowotnościowych 
tego gatunku jej ochrona chemiczna przed 
chorobami grzybowymi jest niezbędna. Ta 
potrzeba wynika min. z stosowanych płodoz
mianów czy uproszczeń w uprawie, które po
wodują silniejsze namnażanie się patogenów.

Dobrze dobrana strategia ochrony fungicydowej 
powinna uwzględniać spodziewaną presję chorób 
wynikającą z wielu czynników ale przede wszyst-
kim z  przedplonu, warunków pogodowych, ter-
minu siewu czy podatności danej odmiany. 

Na zdrowotność łanu ma wpływ często po-
chodzenie materiału użytego do siewu. Nasio-
na muszą pochodzić z  plantacji dobrze chro-
nionych i  powinny być starannie zaprawione. 
W ostatnich latach gdzie mieliśmy długą, ciepłą 
jesień i  praktycznie brak zimy a  rośliny wysta-
wione były na działanie patogenów ten ele-
ment nabrał jeszcze większego znaczenia. Jest 
to punkt wyjścia do podjęcia następnych decy-
zji o ochronie. 

Firma AGROAS wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom proponuje zarówno świetnie przy-

gotowany materiał siewny jak i  szeroką gamę 
preparatów fungicydowych. W nadchodzącym 
sezonie rozszerzamy ofertę o  nowe rozwiąza-
nia mimo, że coraz więcej substancji aktywnych 
znika z rynku. 

Na zabieg T1 proponujemy rozwiązanie, które 
pojawiło się już w poprzednim sezonie i świet-
nie się sprawdziło tj. Kroton 0,75 l/ha + Flexi-
ty 300 SC 0,25 l/ha. Jest to mieszanina trzech 
substancji aktywnych (protiokonazol 160 g/l; 
spiroksamina 300,0 g/l; metrafenon 300 g/l) 
doskonale uzupełniających się jeśli chodzi 
o  spektrum zwalczanych patogenów oraz me-
chanizm działania. Wszystko to w  bardzo do-
brej formulacji z firmy BASF co dodatkowo po-
prawia skuteczność zabiegu.

Rozwiązanie to traktujemy jako tzw. standard, 
który ograniczy występowanie większości naj-
groźniejszych chorób występujących w  tym 
okresie min. mączniaka prawdziwego zbóż 
i traw, chorób podstawy źdźbła, fuzaryjnej zgo-
rzeli podstawy źdźbła, rdzy brunatnej czy sep-
toriozy paskowanej liści oraz wielu innych.

Dla osób chcących „zbudować” bardziej ukie-
runkowaną ochronę mamy również preparaty 
takie jak np. Biromil 75 WG (cyprodynil 750 g) 
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jako świetny komponent do mieszanin zbior-
nikowych czy Fossa 633 EC (fenpropidyna 333 
g/l; prochloraz 300 g/l).

Jeśli chodzi o zabieg T2 sytuacja ma się podob-
nie tzn. będzie szereg preparatów np. Tazer 
250 SC (azoksystrobina 250 g/l) ; Kosa 250 EW 
(tebukonazol 250 g) czy Praktis (protiokonazol 
250g/l), które są sprawdzonymi komponenta-
mi do tworzenia własnych kombinacji. Naszym 
flagowym rozwiązaniem stanie się pak składa-
jący się z  obecnie najsilniejszych substancji na 
rynku mianowicie fluksapyroksadu w  prepa-
racie Imbrex XE (62,5 g) oraz mefentrifluko-
nazol w  preparacie Myresa (100 g). Pierwsza 
z substancji jest znana już od jakiegoś czasu na 
rynku, jednak nadal zachowuje bardzo wysoką 
skuteczność. Mefentriflukonazol jest to nato-
miast przełomowy triazol, który charakteryzuje 
się wielokrotnie większą siła działania niż znane 
nam dotychczas substancje z tej grupy. Dodat-
kowo działa w  niższych temperaturach i przez 
bardzo długi czas. Nasza propozycja dawkowa-
nia to 0,75–1,0 Imbrex XE + 0,75–1,0 Myresa 
zależnie od strategii dwu- lub trzyzabiegowej. 
Rozwiązanie to gwarantuje zwalczanie takich 
chorób jak np. septorioza paskowana liści psze-
nicy czy rdza brunatna i  żółta pszenicy na naj-
wyższym poziomie.

Oczywiście preparaty te można również z  po-
wodzeniem wykorzystać we własnych kombi-
nacjach bez obniżenia skuteczności i  dopaso-
wując dawki i warianty do potrzeb. Dzięki temu 
oraz szerokiej rejestracji w  innych gatunkach 
zbóż łatwiej z nich korzystać.

W  uzasadnionych przypadkach np. przy okre-
ślonym przebiegu pogody i dużej presji chorób 
w  momencie kłoszenia najczęściej niezbędny 
staje się zabieg T3. Wieńczy on jakby poczy-
nione wcześniej starania. W  sezonie 2019/20 
plantatorzy, którzy zaniechali przeprowadze-
nia ochrony w tym momencie lub zdecydowa-
li się na nią zbyt późno boleśnie przekonali się 
o znaczeniu ochrony kłosa. Presja chorób była 
tak duża, że nie chronione plantacje praktycz-
nie zostały zniszczone. Plon był symboliczny 
a jego parametry sprawiały, że często nie nada-
wał się do handlu. Skala porażenia patogenami 
grzybowymi z  rodziny fuzarium zaowocowała 
nie tylko obniżeniem plonów, ale także wyso-
kim poziomem metabolitów grzybowych ozna-
czanych w przemyśle paszowym i spożywczym 
jako szereg mykotoksyn wysoce szkodliwych 
w hodowli i żywieniu ludzi. 

dr Maciej Skoczyliński
kierownik regionu
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Odchwaszczanie
pszenicy ozimej
na wiosnę
Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym 
w  uprawie zbóż jest zwalczanie chwastów, 
które są roślinami segetalnymi, czyli krótko 
mówiąc mają podobny cykl rozwojowy do 
rośliny uprawnej.

Chwasty odznaczają się dużą żywotnością i bar-
dzo łatwo są w stanie przystosować się do nie-
korzystnych warunków siedliskowych. Niszcze-
nie chwastów chroni plantację rośliny uprawnej 
przed konkurencją o  wodę, światło i  składniki 
pokarmowe, a konsekwencją ich nie zwalczania 
jest spadek jakości i wysokości plonu.

Odchwaszczanie pszenicy ozimej na wiosnę 
w  zasadzie na większości plantacji sprowadza 
się do tak zwanych poprawek lub korekt, gdyż 
większość zabiegów odchwaszczających plan-
tacje rolnicy starają się wykonać jesienią jako 
pełny zabieg herbicydowy na chwasty jedno 
i dwuliścienne, na co przez ostanie lata pozwa-
lały warunki pogodowe. Część plantatorów 
zwalcza w pszenicy ozimej jesienią tylko miotłę 
zbożowa i  wyczyńca, a  chwasty dwuliścienne 
pozostawiają do zwalczania na wiosnę. Takie 
Zabiegi korekcyjne i poprawki sprowadzają się 
do chwastów wschodzących późną ciepłą jesie-
nią i  wiosną. W  tym celu możemy zastosować 
mieszaninę herbicydów nalistnych, którymi 
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zwalczymy praktyczne pełne spektrum wszyst-
kich chwastów dwuliściennych będących na da-
nej plantacji: Bazoka 750 WG 0,2 kg /ha + Fluk-
syr 200 EC 0,7 l/ha z  adiuwantem Spray Plus 
0,05 l/ha.

Bazoka 750 WG z substancją tribenuron mety-
lowy zwalcza takie uciążliwe chwasty wiosenne 
jak chaber bławatek, jasnoty, mak polny, tasz-
nik pospolity, rumianek polny, nawrot, komosa 
biała i  samosiewy rzepaku. Pełny efekt chwa-
stobójczy widoczny jest w  okresie 14–21 dni 
Natomiast Fluksyr 200 EC z substancją aktywną 
fluroksypyr działa bardzo szybko, pierwsze ob-
jawy na chwastach są już widoczne po upływie 
2–3 dni, a  całkowite zwalczanie następuje po 
5–7 dniach. Fluksyr 200 EC cechuje się efek-
tywnym zwalczaniem przytuli czepnej w każdej 
fazie rozwoju, jednak stosując go solo trzeba 
zastosować pełną dawkę 1 l/ha, poza tym nisz-
czy szereg innych chwastów dwuliściennych jak 
tasznik pospolity, maruna bezwonna, toboł-
ki polne, iglicę pospolitą, przetaczniki czy też 
gwiazdnicę pospolitą. 

Dodatkowym atutem wyżej wymienionej mie-
szaniny jest możliwość stosowania jej w  póź-
nych fazach rozwojowych zarówno chwastów 
jak i rośliny uprawnej.

Do zwalczania wiosennego chwastów jedno-
liściennych takich jak miotła zbożowa, wyczy-
niec polny czy owies głuchy w pszenicy ozimej 
Firma AGROAS proponuje herbicyd Hermes 
069 EW lub Foxtrot 069EW w dawce 1 l/ha + 
Olemix 840 EC w dawce 1 l/ha, które możemy 
stosować zarówno pojedynczo jak i w miesza-
ninie z herbicydami na chwasty dwuliścienne, 
również w  późnych fazach rozwojowych przy 
zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla rośli-
ny uprawnej.

Tomasz Helak
Przedstawiciel handlowy AGROAS
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Dolistne
dokarmianie
roślin
Dolistne dokarmianie roślin uprawnych 
pozwala nam w  bardzo szybki sposób do
starczyć roślinom głownie mikroskładniki 
w ich krytycznych fazach rozwojowych. Ma
kroskładniki takie jak: azot, fosfor, potas, 
magnez i  siarka są pobierane przez rośliny 
w dużych ilościach i powinny być wnoszone 
głownie doglebowo. Natomiast mikroele
menty takie jak: bor, cynk, miedz, mangan 
i  żelazo są pobierane przez roślinę w  zde
cydowanie mniejszych ilościach. W związku 
z tym nawożenie mikroelementami możemy 
zawęzić do dolistnego dokarmiania roślin. 
Szybkość działania oraz zwiększony stopień 
przyswajalności to główne atuty dolistnego 
oprysku.

Nawozy dolistne firmy Tradecorp oraz Compo 
są to nawozy nowej generacji, które opraco-
wano na bazie wieloletniego doświadczenia, 
analizując i dobierając ich skład według szcze-
gółowych potrzeb pokarmowych najważniej-
szych roślin uprawnych. Pełnoskładnikowe 
nawozy w  układach zrównoważonych zapew-
niają maksymalną przyswajalność w  kluczo-
wych stadiach rozwoju roślin. Prezentowane 
nawozy Tradecorp oraz Compo pod poszcze-
gólne uprawy charakteryzują się wysoką 
zawartością składników strategicznych np. 

w zbożach miedz i mangan; w rzepaku – siarka, 
bor, mangan i molibden; w kukurydzy – fosfor, 
bor, cynk. Zastosowana forma chelatowa mi-
kroskładników jest całkowicie rozpuszczalna 
w wodzie i w pełni przyswajalna przez rośliny.

Nawożenie dolistnie nawozami firmy Tradecorp 
i  Compo pozwala uzyskać efekt synergizmu 
z nawożeniem doglebowym, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku ich maksymalnego wy-
korzystanie przez rośliny.

Zastosowanie nawozów dolistnych firmy Trade
corp i  Compo zapewnia roślinom warunki do 
prawidłowego rozwoju i wydania możliwie wy-
sokiego jakościowo i i ilościowo plonu.

Cechy charakterystyczne nawozow dolistnych 
nowej genaracji:

  całkowicie i szybko rozpuszczalne w wodzie,
  wysoka koncentracja makro i  mikroskładni-

ków dostosowana do potrzeb danej uprawy,
  możliwość mieszania z  większością środków 

ochrony roślin(patrz zalecenia IOR i  produ-
centa).

Tomasz Helak
przedstawiciel handlowy AGROAS
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MINI INSTRUKCJA STOSOWANIA NAWOZÓW DOLISTNYCH:

W  przypadku stosowania nawozów dolistnych łącznie ze środkami ochrony roślin,  
należy się stosować do zaleceń IOR i producenta

Kolejność napełniania zbiornika opryskiwacza :
1. Woda
2. Roztwór nawozu dolistnego
3. Roztwór środka ochrony roślin

Opryski należy wykonywać w godzinach porannych lub wieczornych, 
lub przy pochmurnej pogodzie, lecz nie przed spodziewanymi opadami deszczu. 
Nie wykonywać zabiegu na rośliny pokryte rosą.
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

BIROMIL 75 WG
Biromil 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul  
do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym,  
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego  
w ochronie zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna 
plamistość liści

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 kg/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania  

w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw,  
plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 kg/ha.
   Termin stosowania: Do zwalczania łamliwości źdźbła środek stosować od początku 

fazystrzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).  
Do zwalczania pozostałych chorób stosować zapobiegawczo lub natychmiast 
po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło 
do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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cyprodynil
(związek z grupy anilinopirimidyn)

 750 g/kg (75%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

IMBREX XE 
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej  
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego  
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi  
przez grzyby.

STOSOWANIE:
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania),  
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni 
poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość 
źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów 

chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 69).

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa 
jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 

od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień jary
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 

od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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fluksapyroksad
(związek z grupy karboksyamidów)

 62,5 g/l (6,33%)





SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

MYRESA PRO 
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC),  
o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego  
oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby 
Substancja czynna mefentriflukonazol należy do grupy FRAC 3.

STOSOWANIE:
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego 
lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści 
pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż.

Pszenżyto ozime
septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą 

wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania  
w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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mefentriflukonazol
(związek z grupy triazoli)

100 g/l (10,07%)



Chroń 
potencjał plonotwórczy 
swoich zbóż!
Na świecie produkuje się ponad 700 mln ton pszenicy. Jest ona uprawiana na 220 milio
nach hektarów. Tym samym efektywna produkcja zbóż jest kluczowa dla wyżywienia po
pulacji ludzi na świecie. A ta wciąż rośnie i do połowy wieku osiągnie liczbę 10 miliardów. 
Zasoby na Ziemi są ograniczone, a  więc nie ma odwrotu od coraz bardziej wydajnej, ale 
i zrównoważonej uprawy zbóż. Aby to zapewnić, uprawy należy odpowiednio chronić, aby 
w  pełni wydobyć ich potencjał plonotwórczy. Właściwie wszystko, co robimy na naszych 
polach w  trakcie całego sezonu, ma na celu maksymalne wykorzystanie tego potencjału.  
To wymaga ciągłych starań, zabiegów i innowacji – ponieważ wciąż daleko nam do tego, aby 
wyzyskać go w  pełni. Bez wątpienia jest on o  wiele wyższy  niż wskazują na to aktualnie 
zbierane plony. 

A dlaczego nie wykorzystujemy w pełni poten-
cjału plonotwórczego naszych upraw? Czyn-
ników jest wiele. Wpływ ma pogoda, warunki 
glebowe oraz patogeny, z  których najpoważ-
niejszym zagrożeniem są patogeny grzybowe. 
Choroby mogą obniżyć do zera potencjał 
plonotwórczy! Powodują one ogromne straty 
w  uprawach zbóż. Przede wszystkim zmniej-
szają powierzchnię asymilacyjną rośliny, efek-
tem czego jest spadek liczby ziaren w kłosach 
i  drobniejsze ziarno. Najgroźniejsze, spotyka-
ne co roku na plantacjach, choroby w uprawie 
zbóż ozimych to: mączniak prawdziwy zbóż 
i  traw, łamliwość i  fuzaryjna zgorzel podtsawy 
źdźbła, septorioza paskowana liści, rdza brunat-
na, plamistość siatkowa, brunatna plamistość 
liści zbóż czy rynchosporioza zbóż.

Tym samym w samym centrum kwestii ochro-
ny roślin stoją środki grzybobójcze. Bez nich 
trudno wyobrazić sobie nowoczesną i  efek-

tywną, a  zarazem opłacalną produkcję zbóż. 
Tylko fungicydy potrafią dać nam pewność 
maksymalizacji potencjału plonotwórcze
go upraw. 

Aby go osiągnąć, zboża trzeba chronić od sa-
mego początku sezonu. Pierwszy zabieg fun
gicydowy jest niebywale ważny i rzutuje na 
cały przebieg wegetacji. To najistotniejszy 
element całej technologii zwalczania chorób, 
bez względu na jej intensywność. Zaniechanie 
zabiegu w terminie T1 może być – i często już 
jest – nie do nadrobienia, straty są nieuniknio-
ne, a  potencjał plonotwórczy upraw zaprze-
paszczony. 

Warto zatem wybrać do tego zabiegu rozwią-
zanie pewne, działające w  niskich tempe
raturach i  na szerokie spektrum chorób, 
zwłaszcza na najważniejsze choroby początku 
sezonu: choroby podstawy źdźbła – fuzariozę, 
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łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniaka, 
a także septoriozę. 

Mamy takie rozwiązanie! Jest nim zestaw 
fungicydowy Kroton® + Flexity®. Zawiera 
on 3 różne substancje czynne, z 3 różnych grup 
chemicznych, o odmiennych, wzajemnie się uzu-
pełniających mechanizmach działania.
 
Kroton® (zawierający protiokonazol i spiroksa-
minę) ukierunkowany jest na szybkie i efektyw-
ne zwalczenie fuzarioz, łamliwości i  fuzaryjnej 
zgorzeli podstawy źdźbła, a  także mączniaka 
prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do za-
trzymania rozwoju infekcji septorioz i rdzy od sa-
mego początku sezonu. Flexity® (zawierający 
metrafenon) działa szczególnie silnie przeciw-
ko mączniakowi i  łamliwości podstawy źdźbła. 
Dzięki zastosowaniu tego połączenia szyb
ko i  skutecznie chronimy przed chorobami 
podstawy źdźbła i  zapewniamy utrzymanie 
zdrowych liści, czyli budujemy bazę pod przy
szłe plony. Potencjał plonotwórczy naszych 
upraw jest od początku zabezpieczony.

Aby nie zaprzepaścić efektów zabiegu wyko-
nanego w terminie T1, musimy jeszcze zadbać 
o  liście. To one głównie tworzą powierzchnię 
asymilacyjną rośliny, która żywi kłos, a  tym 
samym zapewniają odpowiedni plon. Tymcza-
sem w okresie pojawiania się liścia flagowego 
(BBCH 37–39) zazwyczaj temperatura powie-
trza wzrasta, co stwarza korzystniejsze warun-
ki do rozwoju chorób grzybowych, a  w  szcze-
gólności: septoriozy paskowanej liści oraz rdzy 
brunatnej i żółtej. W terminie T2 trzeba zatem 
wykonać kolejny zabieg – i najlepiej środkami 
pewnymi, skutecznymi i  innowacyjnymi. Jed-
nym słowem – trzeba wybrać nasze przełomo-
we rozwiązanie Myresa® Pro + Imbrex® XE!

Myresa® Pro zawiera całkowicie innowacyjną 
substancję czynną Revysol® – triazol nowej 
generacji. Tworzy on strukturę wiążącą w for-
mie „haka”, dzięki której wiąże się z  enzymem 
patogenu nawet do stu razy silniej niż stan
dardowy fungicyd triazolowy. Zapewnia to 
jego wyższą skuteczność. Ponadto Revysol® 
formuje wewnątrz liścia zasoby pozwalające 
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na jego ciągłe i  systematyczne uwalnianie, co 
zapewnia długotrwałą ochronę przed patoge-
nami całej rośliny. Skutecznie chroni przed sep-
toriozą nawet do 50 dni – w  tym także przed 
szczepami, które wykształciły odporność. Revy-
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Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3. Terminy zabiegów: BBCH 29-31. 
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Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3. Terminy zabiegów: BBCH 29–31.

sol® stanowi przy tym naszą odpowiedź na 
nowe obostrzenia prawne w UE.

Z kolei Imbrex® XE zawiera substancję czynną 
z grupy karboksyamidów Xemium®. W zależ-
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MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-PL1-114– Pągów. MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-PL8-040 – Pamiątkowo. MKD-F-2020-PL-

828-A-04.0-PL-PL9-021 – Szwarcenowo. Pszenica ozima, n3.  

 

Po zastosowaniu polecanych wyżej rozwiązań w terminach T1 i T2, możesz spać spokojnie – 

potencjał plonotwórczy naszych upraw został zabezpieczony i zmaksymalizowany. Żniwa powinny 

być udane! 
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PL9-021 – Szwarcenowo. Pszenica ozima, n3. 
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ności od środowiska może tworzyć alterna-
tywne struktury lipofilne lub hydrofilne, co 
przekłada się na jej unikalną mobilność. To zaś 
zapewnia doskonałe działanie lecznicze i zapo-
biegawcze, a także prowadzi do długotrwałej 
ochrony, łącznie z nowymi przyrostami.

Myresa® Pro + Imbrex® XE to REWOLUCYJNE 
połączenie najlepszych substancji czynnych 
z  grup triazoli i  karboksyamidów, zapewniają-
ce skuteczną i  pewną ochronę przed szerokim 
spektrum chorób: septoriozą paskowaną liści, 
rdzami bruntaną i  żółtą, plamistością siatkową 
jęczmienia, rynchosporiozą, ramularią, a  także 
mączniakiem i łamliwością podstawy źdźbła. 

Po zastosowaniu polecanych wyżej rozwią
zań w terminach T1 i T2, możesz spać spokoj
nie – potencjał plonotwórczy naszych upraw 
został zabezpieczony i  zmaksymalizowany. 
Żniwa powinny być udane!

BASF
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MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-PL1-114– Pągów. MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-PL8-040 – Pamiątkowo. MKD-F-2020-PL-

828-A-04.0-PL-PL9-021 – Szwarcenowo. Pszenica ozima, n3.  

 

Po zastosowaniu polecanych wyżej rozwiązań w terminach T1 i T2, możesz spać spokojnie – 

potencjał plonotwórczy naszych upraw został zabezpieczony i zmaksymalizowany. Żniwa powinny 

być udane! 
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Zestaw fungicydowy do ochrony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed szerokim  
spektrum chorób grzybowych.Zawiera 3 substancje czynne z różnych grup chemicznych:

  protiokonazol 160 g/l   spiroksamina 300,0 g/l   metrafenon 300 g/l   

Kroton® ukierunkowany jest na szybkie i efektywne zwalczenie fuzarioz, łamliwości podstawy 
źdźbła i jego fuzaryjnej zgorzeli, a także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do 
zatrzymania rozwoju infekcji septorioz i rdzy. Flexity® 300 SC działa szczególnie silnie przeciwko 
mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła.

Pełne spektrum zwalczanych patogenów

Plon

Zalecenia stosowania

Zastosowany fungicyd musi zwalczać szerokie spektrum chorób.  
Główny cel to choroby podstawy źdźbła i utrzymanie zdrowych liści.

Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3.

Pierwszy zabieg

  łamliwość  
podstawy źdźbła

mączniak  
prawdziwy

plamistość  
siatkowa

brunatna  
plamistość liści

 
rynchosporioza

  rdza  
brunatna

  fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła

  septorioza  
liści

kontrola

Terminy zabiegów: BBCH 29-31

spiroksamina  
+ protiokonazol + biksafen

1,2 l/ha

spiroksamina  
+protiokonazol + biksafen

1,0 l/ha

protiokonazol 
+spiroksamina

1,0 l/ha

Kroton + Flexity
0,75 + 0,25 l/ha

76

74

72

70

68

66

64

62

60

67,6

71,8
70,5

71,8 71,8

0  7   10     13     21      25        29          30         31        32         37         39         49        51         59     61-69   71-92
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

FLUXYR 200 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym. 
Środek pobierany jest przez liście chwastów.

CHWASTY WRAŻLIWE:
tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita,
tobołki polne, iglica pospolita, przetaczniki, przytulia
czepna

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime

  zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,5–1,0 l/ha.

  Termin stosowania: opryskiwać wiosną, po ruszeniu.  
wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 37).

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

Jęczmień jary
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5–1,0 l/ha
  Termin stosowania: opryskiwać od fazy 3–4 liści zbóż 

do początku fazy liścia flagowego (BBCH 37).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie 
stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej 
środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, 
choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej 
na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych 
i kukurydzę.
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fluroksypyr
(związek z grupy pochodnych kwasu 
pirydynokarboksylowego)
w formie estru 1-metyloheptylowego

 200 g/l (20,29%)



NovaTec® One – 
efektywne nawożenie 
azotowe
NovaTec® One, stabilizator azotu oparty na inhibitorze nitryfikacji DMPP, przeznaczony 
do stosowania łącznie z płynnymi nawozami azotowymi RSM®

Azot to składnik niezbędny dla roślin. Aby uzy-
skać wysokie plony o dobrej jakości azot powi-
nien być wprowadzany do upraw przy pomocy 
technologii zwiększających efektywność jego 
wykorzystania z nawozów. Dzięki zastosowaniu 
NovaTec® One optymalnie zaopatrzysz rośliny 
w azot, ograniczysz straty azotu związane z wy-
mywaniem i ulatnianiem do atmosfery.

Stabilizacja azotu 
Azot występuje w  glebie w  formie azotano-
wej i amonowej. Obydwie formy są pobierane 
przez rośliny. Jednak tylko forma amonowa 
nie podlega procesom wymywania i ulatniania. 
W normalnych warunkach panujących w glebie 

azot amonowy przekształcany jest do formy 
azotanowej w procesie nitryfikacji. Niczym nie-
ograniczony proces nitryfikacji przebiega bar-
dzo szybko (2–4 tygodni). NovaTec® One spo-
walnia proces nitryfikacji opóźniając skutecznie 
utlenianie jonów NH4+ do jonów NO3-, dzięki 
temu azot utrzymywany jest w strefie systemu 
korzeniowego roślin uprawnych.

NovaTec® One – czym jest?
NovaTec® One to stabilizator azotu zawierają-
cy DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphate), naj-
efektywniejszą substancję wśród inhibitorów 
nitryfikacji. NovaTec® One dedykowany jest 
do stosowania łącznie z  RSM® oraz płynnymi 

Tabela nr 2. Pszenica ozima, dawka azotu 170 kg/ha,dawka NovaTec One 7 l/t RSM

Tabela nr 1. Rzepak ozimy, dawka azotu 200 kg/ha,dawka NovaTec One 7 l/t RSM
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nawozami organicznymi (gnojowica, gnojówka). 
NovaTec® One może być stosowany we wszyst-
kich uprawach, działa bardzo skutecznie i odpo-
wiednio długo – do 70 dni, zapewniając roślinom 
harmonijne i ciągłe zaopatrzenie w azot. 

Proponowane rozwiązania 
NovaTec® One może być stosowany zarówno 
w wiosennym jak i jesiennym nawożeniu azoto-
wym. Stosując NovaTec® One jesienią razem 
z RSM® azot będzie stabilizowany do wczesnej 
wiosny. W  kontekście dyrektywy azotanowej 
(termin stosowania nawozów azotowych od 
1.  Marca) zastosowanie inhibitora przyniesie 
korzystne rezultaty zapewniając roślinom do-
bry start w wegetację.

Inhibitor nitryfikacji
DMPP (3,4-dimethylpyrosolphosphate)  
– 24,9%

Gęstość: 1,070 kg/m3

PH 4,5–5,5

Zalecane stosowania:

Rodzaj nawozu
Średnia dawka 

NovaTec® 
[l/t nawozu]

RSM®28 6,3

RSM®30 6,7

RSM®32 7,2

Dostępne opakowania: 20 l

Wpływ zastosowanego 
nawożenia azotowego 

na wymywanie N

Schemat działania inhibitora nitryfikacji DMPP
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Stabilizator azotu, oparty na inhibitorze 
nitryfi kacji DMPP, do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi

NovaTec® One

Więcej informacji
www.compo-expert.pl
COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Adres Aleje Solidarności 46 · 61-696 Poznań  Tel. + 48 61 628 65 31  Fax +48 61 628 65 30  Internet www.compo-expert.pl

Spowolnione uwalnianie azotu pociąga za sobą szereg pozytywnych 
skutków dla roślin oraz środowiska naturalnego:

• znaczne ograniczenie wymywania azotu
• gwarancja ciągłego i harmonijnego zaopatrzenia w azot
• wysoka efektywność nawet na bardzo lekkich glebach
• lepszy rozwój systemu korzeniowego
• podwyższenie odporności na wyleganie
• ograniczenie ilości przejazdów po polu
• wzrost plonu, ale przede wszystkim jego wyrównanie, jednorodność i jakość

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/1000l nawozu]
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/t nawozu]

RSM® S (26N) 7,5 5,9

RSM® 28 8,1 6,3

RSM® 30 8,7 6,7

RSM® 32 9,5 7,2

Zalecenia stosowania:

NovaTec® One

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
tel. 77 42 41 775       
nawozy@agroas.pl

Dystrybucja:

Skład:
Inhibitor Nitryfi kacji DMPP – 24,9%

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/1000l nawozu]
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/t nawozu]

RSM® S (26N) 7,5 5,9

RSM® 28 8,1 6,3

RSM® 30 8,7 6,7

RSM® 32 9,5 7,2



Nutrimix® fl uid
Skład:
 2,0 % Cu miedź* (27g Cu/l)
 3,0 % Mn mangan* (40g Mn/l)
 0,032 % Mo molibden (0,4g Mo/l)
 2,0 % Zn cynk* (27g Zn/l)       *Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

Nutrimix® complete
Skład:
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 3,0% Fe żelazo*
 3,0% MgO magnez
 13,0% S  siarka 
 3,5% N azot               * chelat EDTA

Nutribor® fl uid
Skład:
 8,0% B bor (101g/l)
 0,1% Mn mangan* (1,3g/l)
 0,04% Mo molibden (0,5g/l)
 0,1% Zn cynk* (1,3g/l)          * chelat EDTA
  
Ciężar właściwy: 1,27kg/l

Zalecenia – Nutribor/Nutribor fl uid:

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Rzepak 3,0 6,0

Burak cukrowy 3,0 6,0

Ziemniak 0,5 2,0

Kukurydza 0,5 2,0

Słonecznik 1,0 4,0

Warzywa 
kapustne

1,0 4,0

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Pszenica ozima 1-1,5 3

Jęczmień ozimy 1-1,5 3

Jęczmień jary 1 2

Owies 1 2

Żyto 1 2

Pszenżyto 1-1,5 3

Kukurydza 0,5-1 1

Nutribor®

 Skład:              
 8% B bor
 1% Mn mangan*
 0,04% Mo molibden
 0,1% Zn cynk*
 5% MgO magnez
 9% S siarka
 6% N azot               * chelat EDTA

Mikroskładnikowe 
nawozy dolistne dla rolnictwa

Nutrimix®

Skład:                                                             
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 15,0% S siarka
 8% N azot  * chelat 
EDTA

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Nutrimix
Skład:                                                             
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 15,0% S 
 8% N 
EDTA

NutrimixNutrimix
Skład:
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 3,0% Fe 
 3,0% MgO 
 13,0% S  
 3,5% N 

Nutrimix
Skład:
 2,0 % Cu 
 3,0 % Mn 
 0,032 % Mo 
 2,0 % Zn 

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

Więcej informacji
www.compo-expert.pl
COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Adres Aleje Solidarności 46 · 61-696 Poznań  Tel. + 48 61 628 65 31  Fax +48 61 628 65 30  Internet www.compo-expert.pl

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
tel. 77 42 41 775       
nawozy@agroas.pl

Dystrybucja:





Opryskiwacz Horsch Leeb 12 TD z układem jezd-
nym tandemowym to maszyna o  pojemności 
zbiornika 12 tysięcy litrów! Jest odpowiedzią  na 
oczekiwania wielu firm szukających opryskiwacza, 
który pozwoli wykorzystać duży ciągnik przezna-

Wydajność i precyzja
od HORSCHA
W ostatnim czasie Firma Horsch przedstawiła w swojej ofercie nowe maszyny:   
opryskiwacz ciągniony Horsch 12 TD oraz siewnik do siewu punktowego MaestroRV
Tym samym niemiecki producent maszyn rolniczych potwierdził, że będzie budował 
maszyny charakteryzujące się dużą wydajnością i precyzją użytkowania.

czony dzisiaj do prac uprawowych w pielęgnacji 
produkcji roślinnej. 

Oprócz znanej już w  innych opryskiwaczach 
Horscha technologii precyzyjnego prowadze-
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nia belki BoomControl ProPlus, niespotykanej 
u innych producentów, Horsch zastosował rów-
nież zbiornik dzielony 7/5 co sprawia, że obcią-
żenie jest zawsze równomiernie rozłożone na 
wszystkie cztery koła. Dzięki temu opryskiwacz 
tandemowy jest bardzo łatwy w uciągu.

Innym argumentem, wobec którego nie można 
przejść obok jest fakt, że maszyna z taką pojem-
nością zbiornika umożliwia wyeliminowanie lo-
gistyki dostarczającej wodę do opryskiwacza co 
znacznie wpływa na końcowy koszt wykonanej 
pracy. Przy zastosowanej technologii oprysku 
dyszami co 25 cm wydajność może wynieść na-
wet do 120 ha na jednym opryskiwaczu! 

Jak wiemy podczas oprysku największe przesto-
je spowodowane są tankowaniem maszyn co 
w przypadku tej koncepcji jest zredukowane do 
niezbędnego minimum.

Świadome rolnictwo zawsze opierało się i  bę-
dzie na wydajności... i precyzji.

Przykładem powyższego jest bez wątpienia 
nowy siewnik do siewu punktowego Horsch Ma-
estro RV.

Budowa maszyny pozwala wykorzystać siewnik 
solo, ze zbiornikiem do nawozów Partner, czy 
połączeniu z agregatem Horsch Focus. Możliwy 
jest wysiew kukurydzy w  rozstawie 75 cm, bu-
raka cukrowego w rozstawie 45 cm oraz innych 
roślin takich jak soja, słonecznik, rzepak wyma-
gających precyzyjnego umieszczenia nasion 
w odpowiednich rozstawach.

Maszyna została wyposażona w nowe systemy: 
AirVac i AutoForce. Ten pierwszy odpowiada za 
dokładne rozdzielenie ziarna eliminując podwo-
jenia wysiewanych nasion co w połączeniu z Va-
riableRate daje możliwość wysiewu w  każdym 
rzędzie ze zmienną ich obsadą. Dzięki systemo-
wi regulacji nacisku redlic HORSCH AutoForce 
maszyna automatycznie reguluje nacisk redlic 
i dopasowuje je do aktualnie panujących warun-
ków na polu. Jest to niemiernie ważne przy sie-
wie takich roślin jak kukurydza. 

Technologia zawarta w  siewniku Horsch Ma-
estro RV umożliwia rolnikowi oszczędzanie po-
czynając od precyzyjnego siewu nasion bez po-
dwojeń czy przesiewów redukując przy tym do 
minimum koszt materiału siewnego, poprzez 
zastosowanie nasion i  nawozów w  technologii 
zmiennego dawkowania wykorzystując środki 
do produkcji i  potencjał określonej części pola 
w sposób świadomy.  

Horsch oczywiście to nie tylko opryskiwacz TD 
12 czy siewnik Maestro RV. Gama maszyn i urzą-
dzeń wykorzystywanych do produkcji rolnej jak 
również dla logistyki w gospodarstwach świadczy 
o tym, że jest to producent rozwiązań praktycz-
nych, systemowych, wyznaczający nowe trendy 
w optymalizowaniu produkcji. 

Taka optymalizacja jest możliwa na każdym eta-
pie, czy wielkości gospodarstwa. 

Ważne aby była oparta na stabilnych funda-
mentach jakimi są niewątpliwie maszyny Pro-
ducenta HORSCH.
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PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH 1. POWIAT BOLESŁAWIECKI

 Gmina:
  Bolesławiec
  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica
  Warta Bolesławiecka

2.  POWIAT DZIERŻONIOWSKI
 Gmina:
  Bielawa
  Dzierżoniów
  Łagiewniki
  Niemcza
  Pieszyce
  Piława Górna

3. POWIAT GŁOGOWSKI
 Gmina:
  Głogów
  Jerzmanowa
  Kotla
  Pęcław
  Żukowice

4. POWIAT GÓROWSKI
 Gmina:
  Góra
  Jemielno
  Niechlów
  Wąsosz

5. POWIAT JAWORSKI
 Gmina:
  Bolków
  Jawor
  Męcinka
  Mściwojów
  Paszowice
  Wądroże Wielkie

6. POWIAT JELENIOGÓRSKI
 Gmina:
  Janowice Wielkie
  Jelenia Góra
  Jeżów Sudecki
  Karpacz
  Kowary
  Mysłakowice
  Piechowice
  Podgórzyn
  Stara Kamienica
  Szklarska Poręba

7. POWIAT 
 KAMIENNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kamienna Góra
  Lubawka
  Marciszów

8. POWIAT KŁODZKI
 Gmina:
  Bystrzyca Kłodzka
  Duszniki Zdrój
  Kłodzko
  Kudowa Zdrój
  Lądek Zdrój
  Lewin Kłodzki
  Międzylesie
  Nowa Ruda
  Polanica Zdrój
  Radków
  Stronie Śląskie
  Szczytna

9. POWIAT LEGNICKI
 Gmina:
  Chojnów
  Krotoszyce
  Kunice
  Legnica
  Legnickie Pole
  Miłkowice
  Prochowice
  Ruja

10. POWIAT LUBAŃSKI
 Gmina:
  Leśna
  Lubań
  Olszyna
  Platerówka
  Siekierczyn
  Świeradów Zdrój

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. OPOLSKIE

27. POWIAT BRZESKI
 Gmina:
  Brzeg
  Grodków
  Lewin Brzeski
  Lubsza
  Olszanka
  Skarbimierz

28. POWIAT GŁUBCZYCKI
 Gmina:
  Baborów
  Branice
  Głubczyce
  Kietrz

29. POWIAT 
 KĘDZIERZYŃSKO-
 KOZIELSKI
 Gmina:
  Bierawa
  Cisek
  Kędzierzyn-Koźle
  Pawłowiczki
  Polska Cerekiew
  Reńska Wieś

30. POWIAT KLUCZBORSKI
 Gmina:
  Byczyna
  Kluczbork
  Lasowice Wielkie
  Wołczyn

31. POWIAT KRAPKOWICKI
 Gmina:
  Gogolin
  Krapkowice
  Strzeleczki
  Walce
  Zdzieszowice

32. POWIAT NAMYSŁOWSKI
 Gmina:
  Domaszowice
  Namysłów
  Pokój
  Świerczów
  Wilków

33. POWIAT NYSKI
 Gmina:
  Głuchołazy
  Kamiennik
  Korfantów
  Łambinowice
  Nysa
  Otmuchów 

 

 

 

11. POWIAT LUBIŃSKI
 Gmina:
  Lubin
  Rudna
  Ścinawa

12. POWIAT LWÓWECKI
 Gmina:
  Gryfów Śląski
  Lubomierz
  Lwówek Śląski
  Mirsk
  Wleń

13. POWIAT MILICKI
 Gmina:
  Cieszków
  Krośnice
  Milicz

14. POWIAT OLEŚNICKI
 Gmina:
  Bierutów
  Dobroszyce
  Dziadowa Kłoda
  Międzybórz
  Oleśnica
  Syców
  Twardogóra

15. POWIAT OŁAWSKI
 Gmina:
  Domaniów
  Jelcz Laskowice
  Oława

16. POWIAT POLKOWICKI
 Gmina:
  Chocianów
  Gaworzyce
  Grębocice
  Polkowice
  Przemków
  Radwanice

17. POWIAT STRZELIŃSKI
 Gmina:
  Borów
  Kondratowice
  Przeworno
  Strzelin
  Wiązów

18. POWIAT ŚREDZKI
 Gmina:
  Kostomłoty
  Malczyce
  Miękinia
  Środa Śląska
  Udanin

19. POWIAT ŚWIDNICKI
 Gmina:
  Dobromierz
  Jaworzyna Śląska
  Marcinowice
  Strzegom
  Świdnica
  Świebodzice
  Żarów

20. POWIAT TRZBNICKI
 Gmina:
  Oborniki Śląskie
  Prusice
  Trzebnica
  Wisznia Mała
  Zawonia
  Żmigród

21. POWIAT WAŁBRZYSKI
 Gmina:
  Boguszów Gorce
  Czarny Bór
  Głuszyca
  Jedlina Zdrój
  Mieroszów
  Stare Bogaczowice
  Szczawno-Zdrój
  Walim
  Wałbrzych

22. POWIAT WOŁOWSKI
 Gmina:
  Brzeg Dolny
  Wińsko
  Wołów

23. POWIAT WROCŁAWSKI
 Gmina:
  Czernica
  Długołęka
  Jordanów Śląski
  Kąty Wrocławskie
  Kobierzyce
  Mietków
  Siechnice
  Sobótka
  Wrocław
  Żórawina

24. POWIAT ZĄBKOWICKI
 Gmina:
  Bardo
  Ciepłowody
  Kamieniec Ząbkowicki
  Stoszowice
  Ząbkowice Śląskie
  Ziębice
  Złoty Stok

25. POWIAT ZGORZELECKI
 Gmina:
  Bogatynia
  Pieńsk
  Sulików
  Węgliniec
  Zawidów
  Zgorzelec

26. POWIAT ZŁOTORYJSKI
 Gmina:
  Pielgrzymka
  Świerzawa
  Wojcieszów
  Zagrodno
  Złotoryja

  Paczków
  Pakosławice
  Skoroszyce

34. POWIAT OLESKI
 Gmina:
  Dobrodzień
  Gorzów Śląski
  Olesno
  Praszka
  Radłów
  Rudniki
  Zębowice

35. POWIAT OPOLSKI
 Gmina:
  Chrząstowice
  Dąbrowa
  Dobrzeń Wielki
  Komprachcice
  Łubniany
  Murów
  Niemodlin
  Opole
  Ozimek
  Popielów
  Pruszków
  Tarnów Opolski
  Tułowice
  Turawa

36. POWIAT PRUDNICKI
 Gmina:
  Biała
  Głogówek
  Lubrza
  Prudnik

37. POWIAT STRZELECKI
 Gmina:
  Izbicko
  Jemielnica
  Kolonowskie
  Leśnica
  Strzelce Opolskie
  Ujazd
  Zawadzkie

WOJ. ŚLĄSKIE

38. POWIAT CIESZYŃSKI
 Gmina:
  Brenna
  Chybie
  Cieszyn
  Dębowiec
  Goleszów
  Hażlach
  Istebna
  Skoczów
  Strumień
  Ustroń
  Wisła
  Zebrzydowice

39. POWIAT GLIWICKI
 Gmina:
  Gierałtowice
  Gliwice
  Knurów
  Pilchowice
  Pyskowice
  Rudzieniec
  Sośnicowice
  Toszek
  Wielowieś

40. POWIAT KŁOBUCKI
 Gmina:
  Kłobuck
  Krzepice
  Lipie
  Miedźno
  Opatów
  Panki
  Popów
  Przystajń
  Wręczyca Wielka

41. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

42. POWIAT MIKOŁOWSKI
 Gmina:
  Mikołów
  Ornotowice
  Łaziska Górne
  Wyry
  Orzesze

43. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

44. POWIAT RACIBORSKI
 Gmina:
  Krzanowice
  Krzyżanowice
  Kuźnia Raciborska
  Kornowac
  Nędza
  Pietrowice Wielkie
  Racibórz
  Rudnik

45. POWIAT RYBNICKI
 Gmina:
  Czerwionka-Leszczyna
  Gaszowice
  Lyski
  Rybnik
  Świerklany
  Jejkowice

46. POWIAT 
 TARNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kalety
  Krupski Młyn
  Miasteczko Śląskie
  Ożarowice
  Radzionków
  Świerklaniec
  Tarnowskie Góry
  Tworóg
  Zbrosławice

47. POWIAT 
 WODZISŁAWSKI
 Gmina:
  Godów
  Gorzyce
  Lubomia
  Marklowice
  Mszana
  Pszów
  Radlin
  Rydułtowy
  Wodzisław Śląski

48. POWIAT PSZCZYŃSKI
 Gmina:
  Goczałkowice-Zdrój
  Kobiór
  Miedźna
  Pawłowice
  Pszczyna
  Suszec

50. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
 Gmina:
  Pilica
  Poręba
  Szczekociny
  Włodowice
  Zawiercie
  Żarnowiec

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

38. POWIAT KĘPIŃSKI
 Gmina:
  Baranów
  Bralin
  Kępno
  Łęka Opatowska
  Perzów
  Rychtal
  Trzcinica



 

REGION CENTRUM

REGION WSCHODNI
MARCIN WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

REGION ZACHODNI

PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

MACIEJ SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

tel.  668 022 272 
mateusz.hanczyn@agroas.pl 17

WALDEMAR AK
waldemar.oslak@agroas.pl
tel. 797 272 564

16
MARCIN FIDOS
marcin.fidos@agroas.pl 
tel. 668 004 212

14

HUBERT WÓJCIK
hubert.wojcik@agroas.pl
tel. 668 309 260 

 13

PA DZIERGAS
pawel.dziergas@agroas.pl
tel. 881 950 562

3

RENATA MAKOWSKA
renata.makowska@agroas.pl 
tel. 539 966 341

9

MACIEJ SZAFRAN
maciej.szafran@agroas.pl 
tel. 797 273 765 

11

daniel.jedrosek@agroas.pl
tel. 660 760 934

12robert.jeziorowski@agroas.pl 
tel. 734 101 445

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI DANIEL JĘDROSEK

WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

18

WOJCIECH WARANKA
wojciech.waranka@agroas.pl
tel. 606 860 758 

10

CYPRIAN PAWLIKOWSKI
cyprian.pawlikowski@agroas.pl
tel. 660 454 706 

8

MACIEJ SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl
tel. 600 931 368 

7

BAR MIEJ SOBOTA
bartlomiej.sobota@agroas.pl
tel. 538 437 238 

6

SEBASTIAN RODO
sebastian.srodon@agroas.pl
tel. 882 772 078 

2

5

 
PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

1515

ANNA JUREK
anna.jurek@agroas.pl
tel. 882 772 081 

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

KRZYSZTOF LESZCZY SKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

KATARZYNA
katarzyna.kalinska@agroas.pl
tel. 532 132 319

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH 1. POWIAT BOLESŁAWIECKI

 Gmina:
  Bolesławiec
  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica
  Warta Bolesławiecka

2.  POWIAT DZIERŻONIOWSKI
 Gmina:
  Bielawa
  Dzierżoniów
  Łagiewniki
  Niemcza
  Pieszyce
  Piława Górna

3. POWIAT GŁOGOWSKI
 Gmina:
  Głogów
  Jerzmanowa
  Kotla
  Pęcław
  Żukowice

4. POWIAT GÓROWSKI
 Gmina:
  Góra
  Jemielno
  Niechlów
  Wąsosz

5. POWIAT JAWORSKI
 Gmina:
  Bolków
  Jawor
  Męcinka
  Mściwojów
  Paszowice
  Wądroże Wielkie

6. POWIAT JELENIOGÓRSKI
 Gmina:
  Janowice Wielkie
  Jelenia Góra
  Jeżów Sudecki
  Karpacz
  Kowary
  Mysłakowice
  Piechowice
  Podgórzyn
  Stara Kamienica
  Szklarska Poręba

7. POWIAT 
 KAMIENNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kamienna Góra
  Lubawka
  Marciszów

8. POWIAT KŁODZKI
 Gmina:
  Bystrzyca Kłodzka
  Duszniki Zdrój
  Kłodzko
  Kudowa Zdrój
  Lądek Zdrój
  Lewin Kłodzki
  Międzylesie
  Nowa Ruda
  Polanica Zdrój
  Radków
  Stronie Śląskie
  Szczytna

9. POWIAT LEGNICKI
 Gmina:
  Chojnów
  Krotoszyce
  Kunice
  Legnica
  Legnickie Pole
  Miłkowice
  Prochowice
  Ruja

10. POWIAT LUBAŃSKI
 Gmina:
  Leśna
  Lubań
  Olszyna
  Platerówka
  Siekierczyn
  Świeradów Zdrój

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. OPOLSKIE

27. POWIAT BRZESKI
 Gmina:
  Brzeg
  Grodków
  Lewin Brzeski
  Lubsza
  Olszanka
  Skarbimierz

28. POWIAT GŁUBCZYCKI
 Gmina:
  Baborów
  Branice
  Głubczyce
  Kietrz

29. POWIAT 
 KĘDZIERZYŃSKO-
 KOZIELSKI
 Gmina:
  Bierawa
  Cisek
  Kędzierzyn-Koźle
  Pawłowiczki
  Polska Cerekiew
  Reńska Wieś

30. POWIAT KLUCZBORSKI
 Gmina:
  Byczyna
  Kluczbork
  Lasowice Wielkie
  Wołczyn

31. POWIAT KRAPKOWICKI
 Gmina:
  Gogolin
  Krapkowice
  Strzeleczki
  Walce
  Zdzieszowice

32. POWIAT NAMYSŁOWSKI
 Gmina:
  Domaszowice
  Namysłów
  Pokój
  Świerczów
  Wilków

33. POWIAT NYSKI
 Gmina:
  Głuchołazy
  Kamiennik
  Korfantów
  Łambinowice
  Nysa
  Otmuchów 

 

 

 

11. POWIAT LUBIŃSKI
 Gmina:
  Lubin
  Rudna
  Ścinawa

12. POWIAT LWÓWECKI
 Gmina:
  Gryfów Śląski
  Lubomierz
  Lwówek Śląski
  Mirsk
  Wleń

13. POWIAT MILICKI
 Gmina:
  Cieszków
  Krośnice
  Milicz

14. POWIAT OLEŚNICKI
 Gmina:
  Bierutów
  Dobroszyce
  Dziadowa Kłoda
  Międzybórz
  Oleśnica
  Syców
  Twardogóra

15. POWIAT OŁAWSKI
 Gmina:
  Domaniów
  Jelcz Laskowice
  Oława

16. POWIAT POLKOWICKI
 Gmina:
  Chocianów
  Gaworzyce
  Grębocice
  Polkowice
  Przemków
  Radwanice

17. POWIAT STRZELIŃSKI
 Gmina:
  Borów
  Kondratowice
  Przeworno
  Strzelin
  Wiązów

18. POWIAT ŚREDZKI
 Gmina:
  Kostomłoty
  Malczyce
  Miękinia
  Środa Śląska
  Udanin

19. POWIAT ŚWIDNICKI
 Gmina:
  Dobromierz
  Jaworzyna Śląska
  Marcinowice
  Strzegom
  Świdnica
  Świebodzice
  Żarów

20. POWIAT TRZBNICKI
 Gmina:
  Oborniki Śląskie
  Prusice
  Trzebnica
  Wisznia Mała
  Zawonia
  Żmigród

21. POWIAT WAŁBRZYSKI
 Gmina:
  Boguszów Gorce
  Czarny Bór
  Głuszyca
  Jedlina Zdrój
  Mieroszów
  Stare Bogaczowice
  Szczawno-Zdrój
  Walim
  Wałbrzych

22. POWIAT WOŁOWSKI
 Gmina:
  Brzeg Dolny
  Wińsko
  Wołów

23. POWIAT WROCŁAWSKI
 Gmina:
  Czernica
  Długołęka
  Jordanów Śląski
  Kąty Wrocławskie
  Kobierzyce
  Mietków
  Siechnice
  Sobótka
  Wrocław
  Żórawina

24. POWIAT ZĄBKOWICKI
 Gmina:
  Bardo
  Ciepłowody
  Kamieniec Ząbkowicki
  Stoszowice
  Ząbkowice Śląskie
  Ziębice
  Złoty Stok

25. POWIAT ZGORZELECKI
 Gmina:
  Bogatynia
  Pieńsk
  Sulików
  Węgliniec
  Zawidów
  Zgorzelec

26. POWIAT ZŁOTORYJSKI
 Gmina:
  Pielgrzymka
  Świerzawa
  Wojcieszów
  Zagrodno
  Złotoryja

  Paczków
  Pakosławice
  Skoroszyce

34. POWIAT OLESKI
 Gmina:
  Dobrodzień
  Gorzów Śląski
  Olesno
  Praszka
  Radłów
  Rudniki
  Zębowice

35. POWIAT OPOLSKI
 Gmina:
  Chrząstowice
  Dąbrowa
  Dobrzeń Wielki
  Komprachcice
  Łubniany
  Murów
  Niemodlin
  Opole
  Ozimek
  Popielów
  Pruszków
  Tarnów Opolski
  Tułowice
  Turawa

36. POWIAT PRUDNICKI
 Gmina:
  Biała
  Głogówek
  Lubrza
  Prudnik

37. POWIAT STRZELECKI
 Gmina:
  Izbicko
  Jemielnica
  Kolonowskie
  Leśnica
  Strzelce Opolskie
  Ujazd
  Zawadzkie

WOJ. ŚLĄSKIE

38. POWIAT CIESZYŃSKI
 Gmina:
  Brenna
  Chybie
  Cieszyn
  Dębowiec
  Goleszów
  Hażlach
  Istebna
  Skoczów
  Strumień
  Ustroń
  Wisła
  Zebrzydowice

39. POWIAT GLIWICKI
 Gmina:
  Gierałtowice
  Gliwice
  Knurów
  Pilchowice
  Pyskowice
  Rudzieniec
  Sośnicowice
  Toszek
  Wielowieś

40. POWIAT KŁOBUCKI
 Gmina:
  Kłobuck
  Krzepice
  Lipie
  Miedźno
  Opatów
  Panki
  Popów
  Przystajń
  Wręczyca Wielka

41. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

42. POWIAT MIKOŁOWSKI
 Gmina:
  Mikołów
  Ornotowice
  Łaziska Górne
  Wyry
  Orzesze

43. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

44. POWIAT RACIBORSKI
 Gmina:
  Krzanowice
  Krzyżanowice
  Kuźnia Raciborska
  Kornowac
  Nędza
  Pietrowice Wielkie
  Racibórz
  Rudnik

45. POWIAT RYBNICKI
 Gmina:
  Czerwionka-Leszczyna
  Gaszowice
  Lyski
  Rybnik
  Świerklany
  Jejkowice

46. POWIAT 
 TARNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kalety
  Krupski Młyn
  Miasteczko Śląskie
  Ożarowice
  Radzionków
  Świerklaniec
  Tarnowskie Góry
  Tworóg
  Zbrosławice

47. POWIAT 
 WODZISŁAWSKI
 Gmina:
  Godów
  Gorzyce
  Lubomia
  Marklowice
  Mszana
  Pszów
  Radlin
  Rydułtowy
  Wodzisław Śląski

48. POWIAT PSZCZYŃSKI
 Gmina:
  Goczałkowice-Zdrój
  Kobiór
  Miedźna
  Pawłowice
  Pszczyna
  Suszec

50. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
 Gmina:
  Pilica
  Poręba
  Szczekociny
  Włodowice
  Zawiercie
  Żarnowiec

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

38. POWIAT KĘPIŃSKI
 Gmina:
  Baranów
  Bralin
  Kępno
  Łęka Opatowska
  Perzów
  Rychtal
  Trzcinica



2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Przedstawiciel handlowy 
krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHAŁ GIZIŃSKI

MACIEJ PIASECKI
Przedstawiciel handlowy 
maciej.piasecki@agroas.pl 
tel. 698 920 509

KRZYSZTOF WICHER

pawel2.mazur@agroas.pl 

4
MACIEJ KNOPCZYK
Przedstawiciel handlowy 
maciej.knopczyk@agroas.pl 
tel. 698 919 882

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

6 Przedstawiciel handlowy 
michal.gizinski@agroas.pl 
tel. 507 878 858

PH / Kierownik terenowy
michal.marzecki@agroas.pl 
tel. 608 668 734

Przedstawiciel handlowy 
slawomir.pawlak@agroas.pl 
tel. 795 107 312

9 Przedstawiciel handlowy
krzysztof.wicher@agroas.pl 
tel. 507 890 366

TOMASZ STOLARCZYK
Przedstawiciel handlowy
tomasz.stolarczyk@agroas.pl 
tel. 728 389 004

TOMASZ PELIKAN
Kierownik Oddziału ZiemiełowiceKierownik Oddziału Gołaczów
tomasz.pelikan@agroas.pl 
tel. 780 058 401

11 Przedstawiciel handlowy 
tomasz.wojcik@agroas.pl 
tel. 532 120 022

12 13jaroslaw.swierczek@agroas.pl 
tel. 507 878 864

1
DANIEL MOCNIAK
Przedstawiciel handlowy 
daniel.mocniak@agroas.pl 
tel. 532 120 071

Ziemiełowice13

Gołaczów12





 www.agroas.pl

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Mała 27b

 (77) 415 57 00    (77) 424 06 01
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Mała 16

 (77) 415 57 70    (77) 400 47 49
biuro@agroas.pl

ODDZIAŁ ZIEMIEŁOWICE
46-100 Namysłów
Tel. (77) 40 37 880
ziemielowice@agroas.pl

ODDZIAŁ GRODKÓW  
Tel. (77) 415 57 00 
biuro@agroas.pl 

ODDZIAŁ GOŁACZÓW  
Tel. (76) 744 10 41  
baza.golaczow@agroas.pl 

BAZA WÓJTOWICE  
Tel. (77) 541 83 53  
baza.wojtowice@agroas.pl 

BAZA KORFANTÓW  
Tel. (77) 431 94 82  
baza.korfantow@agroas.pl

BAZA NOWA WIEŚ MAŁA  
Tel. (77) 424 17 85  
baza.nwm@agroas.pl 

BAZA TWORZYJANÓW  
Tel. (74) 642 10 60  
baza.tworzyjanow@agroas.pl 

BAZA STRZEGOM  
Tel. 668 831 683  
baza.strzegom@agroas.pl 

BAZA BŁAŻEJOWICE  
Tel. 882 059 965  
baza.blazejowice@agroas.pl

BAZA BĄKÓW  
Tel. (77) 415 20 46  
baza.bakow@agroas.pl 

BAZA RADZIKOWICE  
Tel. (77) 433 96 24  
baza.radzikowice@agroas.pl 

BAZA OLSZANKA  
Tel. 883 349 667  
baza.olszanka@agroas.pl

Zapraszamy do naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4




